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Περίληψη 
 

Ο έλεγχος ποιότητας και η συνεχή παρακολούθηση αυτής,είναι ένας από τους πρωταρχικούς 

στόχους,κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.Με την βοήθεια των 

πληροφοριακών συστηµάτων,έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήµατα παρακολούθησης και 

διαχείρησης ενός έργου.Είναι συστήµατα συλλογής και αξιολόγησης των δεδοµένων που 

εισάγονται από τον χρήστη.Ο κύριος σκοπός τώρα,είναι η περιγραφή ενός συστήµατος,το 

οποίο θα δέχεται δεδοµένα από τις οµάδες επίβλεψης και θα συνεισφέρει στον έλεγχο της 

ποιότητας κατά την διάρκεια οποιούδηποτε κατασκευαστικού έργου.Πρέπει τέλος σε κάθε 

περίπτωση να αναπτύσσεται και ένα σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας,το οποίο 

επιβεβαιώνει την διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας,έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι σύµφωνο µε τις διεθνείς προδιαγραφές 

ποιότητας. 
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Abstract 
 

The quality control and the continuing monitoring of this quality control are the fundamental 

objectives at the duration of a productive process. With the help of information systems, we 

have developed a lot of project monitoring and project management systems. These are 

systems of collection and evaluation of data that is imported by the user. The main aim, now, 

is the description of a system, which will accept data from the teams of supervision and will 

contribute in the quality control at the duration of any constructional work. Finally, in all 

cases, we should also develop a system of guarantee of quality, which confirms the 

realisation of all essential controls at the process duration, so that the final product is pact 

with the current international standards. 

 

 

Keywords 
 

Quality Control, Total Quality Management (TQM), Quality Plan, Quality Handbook, 

Information System (IS), Management Information System (MIS), Monitoring System, Quality 

Guarantee, Quality Information System (QIS). 
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1 Ευρεία Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωµατική ασχολείται µε την περιγραφή ενός πληροφοριακού συστήµατος που 

χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση και την διενέργεια ελέγχου ποιότητας κατά την διάρκεια 

της παραγωγικής διαδικασίας ενός µεγάλου έργου. 

 

Παραγωγική διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία κατά την οποία µηχανήµατα χρησιµοποιούµενα 

από ανθρώπους µεταβάλλουν την µορφή και τις ιδιότητες των πρώτων υλών µε αποτέλεσµα την 

παραγωγή προϊόντων.Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής,διάφοροι παράγοντες επιδρούν και 

έτσι µεταβάλλεται η µορφή και οι ιδιότητες των παραγοµένων προϊόντων. 

 

Επιβάλλεται λοιπόν,η γνώση των παραγόντων αυτών και της επίδρασής τους στα 

προϊόντα,ώστε µε κατάλληλες ενέργειες να αποτρέπονται οι ανεπιθύµητες επιδράσεις τους. 

 

Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί αντικείµενο µεγάλου ενδιαφέροντος και προσοχής των 

παραγόντων κάθε επιχείρησης,διότι από την ποιότητα των προϊόντων εξαρτάται η 

πραγµατοποίηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου κερδών για την επιχείρηση.Η επιβίωση της 

επιχείρησης σηµαίνει ότι τα προϊόντα της είναι ανταγωνιστικά. 

 

Η ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερο είναι το κόστος του και 

όσο καλύτερη η ποιότητά του.Εξάλλου και ο καταναλωτής δίνει µεγάλη σηµασία στην 

ποιότητα.Άρα,εκείνο που απαιτείται είναι µία γενική κινητοποίηση του προσωπικού πρός επίτευξη 

της καλύτερης δυνατής ποιότητας,η οποία θα είναι αποτέλεσµα της καλής συνεργασίας του 

προσωπικού. 

 

Μία από τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την παραγωγή ενός προϊόντος,είναι ο καθορισµός 

των προδιαγραφών κατασκευής του προϊόντος,οι οποίες προσδιορίζουν ακριβέστερα το τί θα 

κατασκευαστεί και το πώς θα κατασκευαστεί. 

 

Επόµενη εργασία,όταν τελικά θα έχουν καθοριστεί οι προδιαγραφές κατασκευής είναι ο 

προσδιορισµός ενός συστήµατος ελέγχου.Με την βοήθεια αυτού,ο παραγωγός θα είναι στη θέση 

να εξακριβώσει το κατά πόσο έχει στην πραγµατικότητα κατασκευάσει εκείνο που αρχικά 

αποφάσισε να κατασκευάσει για τον πελάτη του.Αυτό το σύστηµα είναι το σύστηµα ποιοτικού 

ελέγχου. 
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Η καθιέρωση δειγµατοληπτικού ελέγχου,αντί ελέγχου 100% ,έχει συνήθως σαν συνέπεια την 

µείωση του κόστους διεξαγωγής του ελέγχου και µάλιστα χωρίς αυτό να σηµαίνει και ταυτόχρονη 

µείωση της αποτελεσµατικότητας αυτού. 

 

Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος στηρίζεται στην εξέταση ενός µικρού δείγµατος που λαµβάνεται από 

µία µεγαλύτερη ποσότητα,την µερίδα.Από την εξέταση αυτού του µικρού δείγµατος,συνάγονται 

ασφαλή συµπεράσµατα που αφορούν ολόκληρη τη µερίδα του προϊόντος από την οποία έχει 

ληφθεί το δείγµα. 

 

Η αποδεκτή δειγµατοληψία είναι θέµα κεφαλαιώδους σηµασίας όσον αφορά την έγκαιρη ανάπτυξη 

του ποιοτικού ελέγχου.Ωστόσο,πρόσφατα,ο ρόλος της δειγµατοληψίας έχει υποβαθµιστεί και 

έγιναν πολλές σκέψεις για την αποµάκρυνσή της. 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο έλεγχος κατά την διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ περισσότερο 

προτιµητέος από την περίπτωση που θα γίνει στο τέλος,όταν θα έχει ολοκληρωθεί το προϊόν.Η 

όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση έλλειψης ελέγχου οδηγεί στην παραγωγή λιγότερων 

ελαττωµατικών τεµαχίων. 

 

Τα κύρια ζητήµατα όταν γίνεται ο σχεδιασµός της ποιότητας,είναι: 

1. Επισήµανση του στόχου της ποιότητας 

2. Αποφυγή της ανάπτυξης πολλών ξεχωριστών πλάνων ποιότητας 

3. Εξασφάλιση ότι ο project manager έχει την πλήρη υπευθυνότητα για την ποιότητα 

4. Σχεδίαση ενός συνεχούς ποιοτικού ελέγχου ο οποίος θα προσφέρει λεπτοµερειακές αναφορές 

σε καίρια ζητήµατα. 

 

Όταν ένα έργο είναι µεγάλο,πολύπλοκο ή πρέπει να παρθούν γι’αυτό ριψοκίνδυνες 

αποφάσεις,στην περίπτωση αυτή η διαβεβαίωση της ποιότητας γίνεται και από εξωτερικό 

εξειδικευµένο προσωπικό.Στην περίπτωση αυτή δηλαδή,υπάρχει ένας εξωτερικός παρατηρητής ο 

οποίος αποφασίζει ανεξάρτητα και έτσι ενισχύεται η δοµή της διαβεβαίωσης ποιότητας του έργου. 

 

Αυτός ο εξωτερικός παρατηρητής πρέπει να παραµένει ανεξάρτητος.Η διαβεβαίωση της ποιότητας 

από έναν εξωτερικό παρατηρητή πρέπει να συµβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 

και σε καµία περίπτωση να µην έχει ώς µοναδικό στόχο να δυσκολεύει την δουλειά του project 

manager και των άλλων οµάδων εργασίας. 

 

Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων απαιτεί µία οργανωµένη προσέγγιση του µάνατζµεντ,µία 

προσέγγιση όπου η διοικητική διαδικασία στοχεύει στην ολική ποιότητα.Μία προσέγγιση όπου το 
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µάνατζµεντ στοχεύει στην αποτελεσµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα και όπου εµπλέκονται 

κάθε µία ξεχωριστά και όλες µαζί οι δραστηριότητες και οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης:την προσέγγιση του µάνατζµεντ ολικής ποιότητας (Total quality management-TQM). 

 

Το TQM προσφέρει ένα περιβάλλον όπου ο φόβος αποµακρύνεται,όλοι οι εργαζόµενοι είναι 

περήφανοι για την δουλειά τους,νιώθουν πως τους σέβονται και τους αποδέχονται,αισθάνονται 

µέλη της ίδιας οµάδας και αγωνίζονται όχι µόνο για τα δικά τους ατοµικά συµφέροντα,αλλά και για 

τα συµφέροντα ολόκληρης της επιχείρησης.Αυτό πιθανό να ακούγεται ουτοπικό και ξένο,αλλά δεν 

είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί. 

 

Χρειάζεται να εδραιωθούν τρία θεµελιώδη χαρακτηριστικά: 

• ∆ΕΣΜΕΥΣΗ.(για την ατέρµονη βελτίωση της ποιότητας και την καινοτοµία) 

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ.(των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για τις τεχνικές αλλαγές) 

• ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.(όλοι σε µία οµάδα για την κοινωνική αλλαγή) 

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι τόσο σηµαντικά,ώστε µπορούν να θεωρηθούν ως τα 

αξιώµατα της κουλτούρας του TQM. 

 

Το µάνατζµεντ ολικής ποιότητας είναι µία κουλτούρα.Εγγενές συστατικό αυτής της κουλτούρας 

είναι η ολοκληρωτική δέσµευση ώς πρός την ποιότητα και µία συγκεκριµένη νοοτροπία,η οποία 

εκδηλώνεται µε την ανάµιξη όλων στην διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και 

των υπηρεσιών,µέσα από την χρήση καινοτοµικών επιστηµονικών µεθόδων. 

 

Σαν κύριο συµπέρασµα µπορεί να ειπωθεί ότι οποιαδήποτε επένδυση που αφορά στην ποιότητα 

τελικά θα αποδώσει.Το αποτέλεσµα αυτής της επένδυσης θα είναι η επιτυχία της 

επιχείρησης.Αυτή η επιτυχία δεν θα κρίνεται µόνο από την ικανοποίηση του πελάτη,τα κέρδη και 

το µερίδιο αγοράς,αλλά και από το υψηλότερο ηθικό των εργαζοµένων,την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών,την καινοτοµία,την οµαδική δουλειά και την επιτυχηµένη 

επικοινωνία,το σεβασµό για την διοίκηση καθώς και για το εργατικό δυναµικό,µε αποτέλεσµα 

λιγότερα παράπονα,πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και βελτιωµένες σχέσεις εργασίας. 

Η προσέγγιση στην διαχείρηση της ποιότητας περιλαµβάνει το πλάνο ποιότητας ( quality plan) και 

τρείς σηµαντικές διαδικασίες.Το quality plan συµπληρώνεται κατά την διάρκεια της σχεδιαστικής 

φάσης και τονίζει ότι αυτά που πρόκειται να παραδοθούν είναι ενός αποδεκτού επιπέδου 

ποιότητας. 

 

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του πλάνου είναι να εγγυηθεί ότι τα πάντα παρακολουθούνται σε 

κάθε επίπεδο της δραστηριότητας.Ο πελάτης είναι ευχαριστηµένος καθώς γνωρίζει την διαδικασία 
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που ακολουθείται.Επίσης όλο το τεχνικό προσωπικό εκπαιδεύεται περιοδικά ώστε να κατανοήσει 

τις διαδικασίες µέχρι την παράδοση του προϊόντος. 

 

Το πλάνο ποιότητας ( quality plan) περιέχει: 

1. Τις προσδοκίες ποιότητας του πελάτη 

2. Τα κριτήρια αποδοχής.Φτιάχνεται µία λίστα κριτηρίων για το τελικό προϊόν. 

3. Το ποιός είναι υπεύθυνος για κάθε είδος ελέγχου ποιότητας του τελικού προϊόντος 

4. Αναφορά σε οποιαδήποτε πρότυπα τα οποία πρέπει να πληρούνται 

5. Αλλαγές σε διαδικασίες διαχείρισης 

6. ∆ιαµόρφωση του πλάνου διαχείρισης 

7. Κάποια εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να είναι εγγυηµένη η ποιότητα. 

8. ∆ιαµόρφωση πιθανών αλλαγών στις απαιτήσεις ελέγχου 

 

Ένα έργο είναι η συλλογή κάποιων δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί ένας συγκεκριµένος 

σκοπός.Η διαχείρηση ενός έργου περιλαµβάνει σχεδίαση του έργου,παρακολούθηση του έργου 

και έλεγχο.Η σχεδίαση του έργου περιλαµβάνει τον καθορισµό του είδους της εργασίας που 

πρέπει να γίνει,τον υπολογισµό της ποσότητας της εργασίας που πρέπει να γίνει και εκτίµηση 

τέλος των απαιτούµενων πηγών. 

 

Η επιτυχηµένη διαχείρηση του έργου εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου στην ώρα του,την 

πραγµατοποίηση του έργου µε έξοδα σύµφωνα µε το αρχικό budget και επίσης την πραγµάτωση 

του έργου ακολοιθώντας τις προδιαγραφές του. 

 

Η παρακολούθηση του έργου προσφέρει την ευκολία να παρακολουθείται ένα έργο,προτού αυτό 

εισέλθει σε µία διαδικασία πώλησης.Σε αρχικό στάδιο,εισάγεται σε µία βάση δεδοµένων,το 

πρωτότυπο πρόγραµµα που έχει αρχικά υιοθετηθεί για την εφαρµογή του έργου.Έν συνεχεία,η 

πρόοδος του έργου θα φαίνεται µέσω αυτής της βάσης.Θα φαίνονται δηλαδή τα αποτελέσµατα της 

επιθεώρησης που θα γίνεται στο έργο και η οποία θα τελείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.Όπως 

γίνεται εύκολα αντιληπτό,ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για 

των διαδικασία παρακολούθησης ενός έργου. 

 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να καθοριστεί τεχνικά σαν ένα σύνολο 

αλληλοσυνδεόµενων στοιχείων,το οποίο συλλέγει,αποθηκεύει,αναλύει και διανέµει 

πληροφορία,υποστηρίζοντας έτσι την διαδικασία ελέγχου σε έναν 

οργανισµό.Επιπροσθέτως,για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων,ο συντονισµός και ο 

έλεγχος,τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν επίσης να βοηθήσουν τους managers και 



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 17

τους εργαζόµενους ν’αναλύσουν τα προβλήµατα,να κάνουν πιο κατανοητά κάποια σύνθετα 

θέµατα και να δηµιουργήσουν νέα προϊόντα. 

 

Το κύριο έργο κάθε επιπέδου διοίκησης είναι η λήψη απόφασης.Σκοπός ενός 

πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης( MIS,-management information system) είναι να 

παρέχει τις ορθές,πλήρεις και σχετικές πληροφορίες,σε όλα τα επίπεδα διοίκησης,µε την 

επιθυµητή µορφή και κατά τον οικονοµικότερο τρόπο.Το σύστηµα πρέπει να είναι ευέλικτο 

και να υπάρχει η δυνατότητα επεκτάσεώς του προς κάθε κατεύθυνση. 

 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα δεν βοηθά µόνο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ώς ένα εργαλείο που προσφέρει υψηλού επιπέδου ποιοτική 

ανάλυση.Αυτό είναι ένα quality information system το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της 

παραγωγής.∆ηλαδή,καλύπτει το στάδιο προ-παραγωγής,το στάδιο παραγωγής,και το στάδιο 

µετα-παραγωγής.Γενικά,κάθε κατασκευαστικό έργο χωρίζεται σε αυτά τα τρία στάδια.Οι 

έλεγχοι ποιότητας γίνονται κατά την διάρκεια και των τριών σταδίων και διενεργούνται από 

κατάλληλες οµάδες εργασίας και µε την βοήθεια του quality information system. 

 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται για το συγκεκριµένο έργο,µετά την διενέργεια των 

ελέγχων,φυλλάσονται εντός του πληροφοριακού συστήµατος για πρακτικούς αλλά και για 

στατιστικούς λόγους.Βέβαια,το πληροφοριακό σύστηµα εκτός από κατάλληλα δοµηµένο θα 

πρέπει να έχει τροφοδοτηθεί και µε τις κατάλληλες προδιαγραφές,έτσι ώστε ν’αξιολογούνται 

σωστά τα αποτελέσµατα των διάφορων ελέγχων.Το σύστηµα συλλογής και καταχώρησης 

των στοιχείων πρέπει να είναι απλό στη συλλογή και πολύ αποτελεσµατικό στην 

επεξεργασία των στοιχείων.Υπάρχει µία ολόκληρη διαδικασία,κατά την οποία εισάγονται στο 

σύστηµα τα δεδοµένα,ακολουθεί µία αξιολόγηση αυτών και τελικά ο χρήστης λαµβάνει ένα 

οριστικό µήνυµα για συνέχεια ή µή της διαδικασίας ελέγχου. 

 

Εκτός από την βοήθεια που προσφέρει το σύστηµα για την διενέργεια ελέγχου ποιότητας 

καθ’όλη την διάρκεια του έργου,θα πρέπει να προστεθεί σε αυτό µία ακόµα λειτουργία,η 

οποία θα βοηθά και στην κοστολόγηση της ποιότητας. Στην πραγµατικότητα,πολλές 

κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν κανένα σύστηµα συλλογής δεδοµένων για το κόστος 

ποιότητας.   

 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης έργου εφοδιασµένο µε έλεγχο κόστους 

ποιότητας,παρέχει στα µέλη των οµάδων του έργου καθώς και στους πελάτες,πληροφορίες 

σχετικά µε αποτυχία γύρω από την ποιότητα.Επίσης παρέχει και τις ενέργειες που θα πρέπει 

να γίνουν ώστε ν’αποτραπούν µελλοντικές αποτυχίες.Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί τότε να 
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χρησιµοποιηθεί για να προτείνει τις πιθανές βελτιώσεις ποιότητας οι οποίες µπορούν να 

εξασφαλίζουν παράλληλα και µείωση του κόστους.Τα έξοδα της ποιότητας,έχει υπολογιστεί 

ότι κυµαίνονται µεταξύ του 5% και του 25% των λειτουργικών εξόδων ενός οργανισµού.Από 

αυτά,το 90% οφείλεται σε λάθος εκτιµήσεις σχετικά µε την ποιότητα. 

Η πιο ευρέως αποδεκτή µέθοδο η οποία χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του κόστους 

ποιότητας είναι το παραδοσιακό PAF µοντέλο (prevention-appraisal-failure).Το PAF µοντέλο 

καταγοριοποιεί τα κόστη ώς εξής:πρόληψη,εκτίµηση,εσωτερικές χρωκοπίες,εξωτερικές 

χρεωκοπίες. Τα κόστη πρόληψης και εκτίµησης είναι αναπόφευκτα κόστη τα οποία πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη από την αρχή.Τα κόστη χρεωκοπίας,από την άλλη,µπορούν 

ν’αποφευχθούν σε µεγάλο βαθµό,καθώς αυτά είναι που προέρχονται από µή αποδοτικές 

πρακτικές διαχείρησης. 

 

Γίνετα εύκολα κατανοητό,ότι ο υπολογισµός του κόστους ποιότητας είναι πολύ σηµαντικός σε 

κάθε έργο,διότι καθορίζει σε ένα ποσοστό και το τελικό budget του έργου,αλλά και το πόσο 

αυτό θ’αποκλίνει από τις αρχικές εκτιµήσεις.  Ένας ορισµός του budget µπορεί να δοθεί ώς 

εξής :Είναι ένα πλάνο που δείχνει τον τρόπο και τον χρόνο που θα ξοδευτούν οι διάφοροι 

πόροι.Επίσης προβλέπει το ποιοί πόροι θα χρειαστούν και τις απαιτούµενες ποσότητες από 

τον κάθε πόρο .Το budget αναγνωρίζεται ώς µία µέτρηση των εξόδων και µία πρόβλεψη του 

τρόπου µε τον οποίο θα γίνουν οι επενδύσεις σε ένα έργο. 

 

Οι περισσότεροι project managers είναι καθολοκληρία αντίθετοι µε το να λαµβάνονται 

ριψοκίνδυνες αποφάσεις.Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο,είναι πραγµατικά πολύ αµήχανοι,σε 

περίπτωση πιθανών αποκλίσεων των εξόδων του έργου και µάλιστα όταν αρχικά είχε 

υιοθετηθεί το δικό τους πλάνο για τα προσδοκώµενα έξοδα.Ο project manager προτιµάει 

έργα στα οποία θα γίνει µία αρχική πρόβλεψη για υψηλότερα έξοδα,αλλά µε µικρότερες 

µελλοντικές αποκλίσεις από αυτά τα έξοδα.  Το πρωταρχικό ενδιαφέρον,είναι ν’αναπτυχθούν 

µέθοδοι εκτίµησης του budget,έτσι ώστε τα επιπρόσθετα προσδοκώµενα έξοδα να είναι 

µηδενικά.  Ένα µοντέλο αναφέρεται ώς στοχαστικό,άν αυτό περιέχει στοχαστικές µεταβλητές 

και ντετερµινιστικό,άν δεν περιέχει.   

 

Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό,υπάρχει µεγάλη αλληλεξάρτηση µεταξύ του budget και του 

κόστους ποιότητας.Το τελευταίο αυτό κόστος,περιλαµβάνει και το κόστος που προκύπτει για 

την διασφάλιση της ποιότητας.Ποιοτική διασφάλιση είναι το σύνολο των προγραµµατισµένων 

ή συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών,που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι 

ένα προϊόν ή µία υπηρεσία θα πληρεί ορισµένες προδιαγραφές.  Η ποιοτική διασφάλιση 

περιέχει όλα εκείνα τα µέτρα που λαµβάνονται,µε σκοπό να εξασφαλίσουν την ποιότητα ενός 
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προϊόντος.Η ποιότητα δεν µπορεί να περιοριστεί και να οριστεί µόνο µέσα σε ένα προϊόν.Η 

ποιότητα πρέπει να προγραµµατιστεί,να παραχθεί και να δοκιµαστεί. 

 

Για να βοηθηθούν οι διαδικασίες ποιοτικής διασφάλισης,συντάσσεται και το εγχειρίδιο της 

ποιοτικής διασφάλισης.Το εγχειρίδιο συντάσσεται µε σκοπό την διατήρηση και εφαρµογή 

διαδικασιών ποιοτικής διασφάλισης,σύµφωνα µε την οργάνωση της εταιρείας και τους 

ποιοτικούς στόχους,που έχουν τεθεί. 

 

Το εγχειρίδιο ποιοτικής διασφάλισης εκδίδεται,διανέµεται και διατηρείται από το τµήµα 

ποιοτικής διασφάλισης της εταιρείας. 

Οι προσπάθειες όλων των εταιρειών σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας των 

διαδικασιών,των προϊόντων και των υπηρεσιών.Αλλά η ποιότητα µπορεί να είναι µία εντελώς 

υποκειµενική κρίση.Η αντίληψη από το τί αποτελείται µία υπηρεσία ποιότητας µπορεί να είναι 

εντελώς διαφορετική για έναν πελάτη και για έναν προµηθευτή.Επόµενο αυτής της 

αβεβαιότητας όσον αφορά την ποιότητα,ήταν η εµφάνιση του ISO 9000.Αυτός ο όρος 

αναφέρεται σε ένα σύνολο παγκόσµιων προδιαγραφών οι οποίες καθορίζουν ένα σύστηµα 

διαβεβαίωσης της ποιότητας το οποίο αναπτύχθηκε από την ISO (INTERNATIONAL 

ORGANISATION FOR STANDARIZATION) και υιοθετήθηκε από πάνω από 90 χώρες σε 

όλον τον κόσµο. 

 

Για να επιτευχθεί η καταγραφή του ISO 9000,πρέπει µία εταιρεία να πληρεί συγκεκριµένες 

προδιαγραφές διαβεβαίωσης της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της.Αυτές οι 

προδιαγραφές,το άν τηρούνται ή όχι,θα βεβαιωθεί από έναν τρίτο παρατηρητή,ο οποίος θα 

κάνει την επιθεώρηση. 

 

Η ποιότητα και η διαβεβαίωσή της έχει αναχθεί λοιπόν σε µείζον θέµα για όλες τις 

επιχειρήσεις.Η βελτίωση της ποιότητας είναι κάτι το οποίο αναζητείται επίµονα σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις.Υπάρχουν συγκεκριµένα απλά εργαλεία και τεχνικές,τα οποία µπορούν 

να ενταχθούν φυσιολογικά στην φιλοσοφία του TQM.Πολλά από αυτά τα εργαλεία µπορούν 

εύκολα να χρησιµοποιηθούν για την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων ή για την 

συνειδητοποίηση των ευκαιριών και, εποµένως, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποτελεσµατικά,για να υποστηρίξουν την εφαρµογή της µεθοδολογίας του µάνατζµεντ της 

ποιότητας και της βελτίωσης. Μερικά από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται γι’αυτήν την 

βελτίωση, είναι: διαγράµµατα συγγένειας, οµαδοποίησης, δραστηριοτήτων, ελέγχου, ο 

καταιγισµός ιδεών, η ανάλυση κόστους-ωφέλειας, η ανάλυση αποφάσεων, τα διαγράµµατα 

ροής, η ανάλυση του Pareto, και άλλα. 
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2 Έλεγχος Ποιότητας 
 

 

2.1 Εισαγωγή 
 
Παραγωγική διαδικασία ,είναι εκείνη η διαδικασία κατά την οποία µηχανήµατα χρησιµοποιούµενα 

από ανθρώπους µεταβάλλουν την µορφή και τις ιδιότητες των πρώτων υλών µε αποτέλεσµα την 

παραγωγή προϊόντων.Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής,διάφοροι παράγοντες επιδρούν και 

έτσι µεταβάλλεται η µορφή και οι ιδιότητες των παραγοµένων προϊόντων. 

 

Επιβάλλεται λοιπόν,η γνώση των παραγόντων αυτών και της επίδρασής τους στα προϊόντα,ώστε 

µε κατάλληλες ενέργειες να αποτρέπονται οι ανεπιθύµητες επιδράσεις τους.Οι παράγοντες που 

επιδρούν στη µορφή και τις ιδιότητες των προϊόντων προέρχονται από: 

                 

1. Τις πρώτες ύλες 

2. Τις µηχανές 

3. Τους εργαζόµενους 

4. Τις συνθήκες της εργασίας 

Επειδή οι παραπάνω παράγοντες αποκλείεται να µείνουν σταθεροί,τα παραγόµενα προϊόντα 

διαφέρουν µεταξύ τους. 

 

 

2.2 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί αντικείµενο µεγάλου ενδιαφέροντος και προσοχής των 

παραγόντων κάθε επιχείρησης,διότι από την ποιότητα των προϊόντων εξαρτάται η 

πραγµατοποίηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου κερδών για την επιχείρηση.Η επιβίωση της 

επιχείρησης σηµαίνει ότι τα προϊόντα της είναι ανταγωνιστικά. 

 

Η ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερο είναι το κόστος του και 

όσο καλύτερη η ποιότητά του.Εξάλλου και ο καταναλωτής δίνει µεγάλη σηµασία στην 

ποιότητα.Άρα,εκείνο που απαιτείται είναι µία γενική κινητοποίηση του προσωπικού πρός επίτευξη 

της καλύτερης δυνατής ποιότητας,η οποία θα είναι αποτέλεσµα της καλής συνεργασίας του 

προσωπικού. 
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Η συνεργασία µεταξύ αυτών που εργάζονται ειδικά στο τµήµα ελέγχου ποιότητας,πρέπει να είναι 

συνεχή,στενή και απρόσκοπτη.Ο προιστάµενος του τµήµατος,πρέπει όχι µόνο να γνωρίζει την 

παραγωγική διαδικασία λεπτοµερώς,αλλά και να έχει την ικανότητα να µεταδίδει τις του επί της 

ποιότητας σε όλους τους εργαζόµενους. 

 

Μία από τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την παραγωγή ενός προϊόντος,είναι ο καθορισµός 

των προδιαγραφών κατασκευής του προϊόντος,οι οποίες προσδιορίζουν ακριβέστερα το τί θα 

κατασκευαστεί και το πώς θα κατασκευαστεί. 

                            

Επόµενη εργασία,όταν τελικά θα έχουν καθοριστεί οι προδιαγραφές κατασκευής είναι ο 

προσδιορισµός ενός συστήµατος ελέγχου.Με την βοήθεια αυτού,ο παραγωγός θα είναι στη θέση 

να εξακριβώσει το κατά πόσο έχει στην πραγµατικότητα κατασκευάσει εκείνο που αρχικά 

αποφάσισε να κατασκευάσει για τον πελάτη του.Αυτό το σύστηµα είναι το σύστηµα ποιοτικού 

ελέγχου. 

 

Το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να διαβεβαιώνει τον παραγωγό ότι το παραγόµενο 

προϊόν έχει ή δεν έχει το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας και σε ποιό βαθµό.Επίσης,πρέπει να 

παρέχει αυτή την διαβεβαίωση µε την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση. 

 

Άρα,το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου,πρέπει να εξασφαλίζει : 

1. Ότι οι πρώτες ύλες είναι κατάλληλες για την παραγωγή 

2. Ότι τα µηχανήµατα εργάζονται κατά τον προβλεπόµενο από τις προδιαγραφές κατασκευής 

τρόπο. 

3. Τα ατελή κοµµάτια αποµακρύνονται έγκαιρα από την παραγωγική διαδικασία. 

4. Ότι το τελικό προϊόν είναι στον επιθυµητό βαθµό ποιότητας.Ακόµα και άν υπάρχουν ατελή 

µέρη,θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της ανοχής που έχει υιοθετηθεί σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. 

                      

Ο έλεγχος των πρώτων υλών προφυλλάσει τον παραγωγό από τον κίνδυνο να κατεργαστεί 

σκάρτα υλικά.Σε µία τέτοια περίπτωση,υπάρχει η πιθανότητα,το τελικό προϊόν είτε να µην πωληθεί 

είτε να πωληθεί σε µία τιµή η οποία δεν θ’αποφέρει κανένα κέρδος στον παραγωγό. 

 

Γενικότερα είναι γνωστό πως κάθε παραγωγική διαδικασία,για να παράγει ορισµένα 

προϊόντα,χρειάζεται να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες παραγωγής (π.χ να γίνει ρύθµιση 

των µηχανών που χρησιµοποιούνται ).Όταν η ρύθµιση των µηχανών και οι άλλες συνθήκες 

παραγωγής παραµένουν αµετάβλητες,τότε θα παράγονται προϊόνα που συµφωνούν µε τις 

προδιαγραφές. 
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Όµως,στην πραγµατικότητα,οι συνθήκες παραγωγής δεν παραµένουν ποτέ αµετάβλητες.Αυτό 

σηµαίνει ότι ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε έλεγχο των συνθηκών παραγωγής 

σε ταχτά χρονικά διαστήµατα . 

 

Σε µία φάση της παραγωγής,είναι δυνατόν να µη µεταβάλλονται οι συνθήκες παραγωγής και 

συνεπώς να µην χρειάζεται έλεγχος των συνθηκών παραγωγής σε αυτή τη φάση.Είναι επίσης 

πιθανό δύο φάσεις να είναι διαδοχικές και να γίνεται έλεγχος και για τις δύο φάσεις µαζί,όταν το 

προϊόν έχει υποστεί και τις δύο κατεργασίες. 

          

Το σύστηµα των ποιοτικών ελέγχων που εξασφαλίζει ότι οι µηχανές εργάζονται µε τον τρόπο που 

προβλέπεται από τις προδιαγραφές καλείται σύστηµα προληπτικού ποιοτικού 

ελέγχου.Εξάλλου,στην παραγωγική διαδικασία,ενδέχεται να παράγονται και σκάρτα,τα οποία εάν 

δεν διαχωριστούν και δεν αποµακρυνθούν από τα καλά κοµµάτια,θα υποστούν και τις επόµενες 

φάσεις κατεργασίας. 

 

Είναι λοιπόν συµφέρον,ν’αποµακρύνονται τα σκάρτα από την παραγωγική διαδικασία,όσο το 

δυνατόν συντοµότερα.Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καθορίζονται και οι ενδιάµεσοι έλεγχοι 

παραδοχής των ηµικατεργασµένων προϊόντων. 

 

Τέλος,όταν τελειώσει η παραγωγή,πρέπει πάλι να διαχωριστούν τα προϊόντα που θα διοχετευτούν 

στην κατανάλωση από εκείνα που χαρακτηρίζονται σκάρτα.Ο έλεγχος που γίνεται σε αυτό το 

στάδιο,ονοµάζεται τελικός έλεγχος παραδοχής. 

 

Το εκτεταµένο σύστηµα ελέγχων που έχει αναπτυχθεί εώς τώρα,είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει 

στον παραγωγό προϊόντα υψηλής ποιοτικής στάθµης.Το κόστος όµως των ελέγχων αυτών είναι 

πιθανό να έχει επιβαρύνει τόσο πολύ το κόστος των προϊόντων ώστε να µην είναι πλέον δυνατό 

να πωληθούν τα προϊόντα µε κέρδος για τον επιχειρηµατία-παραγωγό. 

 

Η επιτυχία του παραγωγού δεν εξαρτάται µόνο από το να βρεί ένα σύστηµα παραγωγής που θα 

κοστίζει όσο το δυνατό λιγότερο σε υλικά,εγκαταστάσεις και εργατικά,αλλά και από το να καθορίσει 

ένα σύστηµα ποιοτικού ελέγχου,τέτοιου ώστε οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι να εξασφαλίζουν την 

επιθυµητή ποιότητα και να αντιστοιχούν στην µικρότερη συνολική επιβάρυνση των προϊόντων. 

   

Η αδιάκοπη προσπάθεια του κατασκευαστεί να µειώσει το κόστος των προϊόντων,οδηγεί στην 

εφαρµογή προληπτικών ελέγχων,σε περιορισµένο αριθµό φάσεων της παραγωγικής 

διαδικασίας.Η εκλογή των θέσεων που θα γίνουν οι έλεγχοι,καθώς και ο αριθµός αυτών,πρέπει να 
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γίνεται µε κριτήριο την οικονοµικότητα του ελέγχου.Γενικά,µπορεί να ειπωθεί,ότι εφαρµόζεται 

προληπτικός έλεγχος σε εκείνες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,στις οποίες τα µέσα 

παραγωγής απορρυθµίζονται εύκολα και αυτή η απορρύθµιση είναι η αιτία παραγωγής σκάρτων 

προϊόντων,τα οποία εν συνεχεία,επιβαρύνουν πολύ το κόστος παραγωγής της επιχείρησης. 

 

Η καθιέρωση δειγµατοληπτικού ελέγχου,αντί ελέγχου 100% ,έχει συνήθως σαν συνέπεια την 

µείωση του κόστους διεξαγωγής του ελέγχου και µάλιστα χωρίς αυτό να σηµαίνει και ταυτόχρονη 

µείωση της αποτελεσµατικότητας αυτού. 

   

Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος είναι δυνατόν να είναι πιο αποτελεσµατικός διότι: 

1. Η δειγµατοληψία και τα κριτήρια παραδοχής βασίζονται σε επιστηµονικές βάσεις 

2. Οι ελεγχόµενες µονάδες είναι πολύ λιγότερες και συνεπώς είναι δυνατόν να βρεθεί ικανό και 

εξειδικευµένο προσωπικό για τον έλεγχο.Λόγω του µικρού αριθµού των τεµαχίων που θα 

ελεγχθούν,το προσωπικό αυτό εργάζεται πιο αποδοτικά. 

 

Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος στηρίζεται στην εξέταση ενός µικρού δείγµατος που λαµβάνεται από 

µία µεγαλύτερη ποσότητα,την µερίδα.Από την εξέταση αυτού του µικρού δείγµατος,συνάγονται 

ασφαλή συµπαράσµατα που αφορούν ολόκληρη τη µερίδα του προϊόντος από την οποία έχει 

ληφθεί το δείγµα. 

 

 

2.3 Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 
 

Ο µοντέρνος στατιστικός έλεγχος ποιότητας πιστεύεται ότι ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1920 από την 

εταιρεία Bell Telephone στην οποία µία οµάδα εργασίας έπρεπε να παράγει µεγάλα ποσά άρτιου 

ποιοτικά εξοπλισµού για το ταχέως αναπτυσσόµενο τότε τηλεφωνικό σύστηµα. 

 

Το 1924,ο Walter Shewhart σχεδίασε το πρώτο διάγραµµα ελέγχου και έδωσε µία λογική εξήγηση 

για την χρήση του στην διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου ενός έργου.Η ιδέα του 

διαγράµµατος ελέγχου είναι ότι δίνει κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση 

διαδικασιών,επισηµαίνει όταν αυτές βγούν εκτός ελέγχου και τελικά διαβεβαιώνει για την καλή 

ποιότητα των τελικών προϊόντων. 

 

Αυτές οι αρχές είχαν µεγάλη επίδραση σε µεταγενέστερες έρευνες,αν και αρχικά έδειχναν ότι θα 

ήταν ασήµαντες. 
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Το 1925,ο Harold Dodge,ανέπτυξε κάποια,τελικώς αποδεκτά,πλάνα δειγµατοληψίας,για να 

διαβεβαιώσει περί της ποιότητας των τελικών προϊόντων.Η ιδέα αυτή ήταν τότε 

πρωτοποριακή,κυρίως διότι σκόπευε στην εξέταση µόνο των τελικών προϊόντων. 

 

Οι τεχνικές δειγµατοληψίας πήραν µεγάλη ώθηση κατά την διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου 

πολέµου,όπου οι βρετανικές και αµερικανικές στρατιωτικές αρχές χρηµατοδότησαν την 

δειγµατοληπτική επιθεώρηση τελικών προϊόντων. 

 

Οι επόµενες σηµαντικές εξελίξεις έλαβαν χώρα στην Ιαπωνία.Στα 1950,ο Deming,άρχισε να 

διαδίδει τις ιδέες του σχετικά µε την σηµασία της στατιστικής για την λύση του προβλήµατος της 

παραγωγής.Η προσέγγιση του Deming ήταν αναµφισβήτητα επηρεασµένη από την προγενέστερη 

δουλειά του Shewhart. 

 

Την δεκαετία του 70,η Ιαπωνία είχε πια γίνει µία σπουδαία παγκόσµια οικονοµική δύναµη.Στις 

δεκαετίες 1980,1990,η δυτική βιοµηχανία,σε µία προσπάθειά της ν’ανταπεξέλθει στον Ιαπωνικό 

ανταγωνισµό,αναγκάστηκε ν’αρχίσει να ξαναεισάγει από την Ιαπωνία κάποιες αντιλήψεις σχετικές 

µε στατιστική ανάλυση της ποιότητας και µε διαχείρηση της ποιότητας. 

 

Σήµερα,υπάρχει µία πληθώρα θεωριών,συστηµάτων και µεθοδολογιών.Αυτές υποστηρίζουν την 

απλή στατιστική διαδικασία ελέγχου,κύκλους ποιότητας και οµάδες βελτίωσης της 

ποιότητας,συστήµατα διαχείρησης της ποιότητας,συνεχή βελτίωση της ποιότητας,ολική διαχείρηση 

της ποιότητας και άλλα. 

 

 

2.3.1 ∆ιάγραµµα ελέγχου του Shewhart 
  

Αυτό το διάγραµµα ελέγχου είναι ακόµα και τώρα αποδεκτό ώς το πιο σπουδαίο εγαλείο 

στατιστικής για τον έλεγχο ποιότητας και για βελτίωση της ποιότητας.Η γενεσειουργός ιδέα αυτού 

του διαγράµµατος ήταν πραγµατικά απλή:Άν παρακολουθεί κανείς όλη την διαδικασία 

παραγωγής,θα είναι ικανός να γνωρίζει: 

• Πώς όφειλε να συµπεριφέρεται το προιόν 

• Πότε δεν θα συµπεριφερθεί ώς όφειλε 

 

Γι’αυτό το σκοπό,προτάθηκε το διάγραµµα ελέγχου.Αυτό προυποθέτει µία τµηµατική παραγωγική 

διαδικασία,στην οποία τα τεµάχια παράγονται µε µία κανονική ροή.Πρέπει να υπάρχει µία 

παράµετρο-κλειδί της ποιότητας,βάση της οποίας τεστάρονται κάποια συγκεκριµένα τεµάχια,τα 

οποία επιλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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Τα όρια του ελέγχου βασίζονται στην σχετική κατανοµή των δειγµάτων που έχουν ληφθεί.Ο 

Shewhart υποστήριξε ότι µπορούν να εµφανιστούν τριών ειδών αποκλίσεις από την κεντρική 

γραµµή.Έτσι,χρησιµοποιώντας ένα διάγραµµα για την ένδειξη της µέσης τιµής,η απόφαση για το 

άν βρίσκεται κάτι εντός ή εκτός ελέγχου,βασίζεται στην απόκλιση από την κεντρική γραµµή. 

 

Τα οφέλη της χρησιµοποίησης διαγραµµάτων ελέγχου είναι τα ακόλουθα:Όταν µία διαδικασία είναι 

υπό έλεγχο,δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπαταλά κανείς χρόνο για να ανακαλύψει µεµονωµένες 

αναπόφευκτες περιπτώσεις αποκλίσεων.Πιο συγκεκριµένα,κάποιος δεν θα πρέπει να κάνει 

περιττές ρυθµίσεις σε µία διαδικασία όταν η εκτίµηση που έχει προηγηθεί δείχνει ότι υπάρχουν 

κάποιες πιθανές αποκλίσεις από τον στόχο. 

 

Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα διαγράµµατα ελέγχου,µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε 

να µάθει κανείς το πώς µία διαδικασία οφείλει να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε την ικανότητά της 

να προσεγγίζει τις απαιτήσεις των πελατών.Τα διαγράµµατα που κατά καιρούς έχουν 

χρησιµοποιηθεί,µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µία βάση για τον υπολογισµό των µ,σ (µ=µέση 

τιµή,σ=τυπική απόκλιση) 

 

Η εκτιµώµενη ικανότητα της διαδικασίας αποτελεί συχνά το προοίµιο για µία πρωτοβουλία 

βελτίωσης της διαδικασίας,και συγκεκριµένα όταν έχει βρεθεί ότι η ικανότητα της διαδικασίας είναι 

χαµηλή.Μία ποικιλία τέτοιων προσεγγίσεων έχει αναπτυχθεί.Μεγάλη έµφαση έχει δοθεί στην 

οµάδα εργασίας η οποία ασχολείται µε το πρόβληµα της βελτίωσης της ποιότητας και της 

διαδικασίας.Τα µέλη αυτών των οµάδων εκπαιδεύονται στην χρήση κάποιων εργαλείων λύσης,τα 

πιο πολλά από τα οποία είναι στατιστικά µοντέλα.Σε περίπτωση που χρειαστούν πιο περίπλοκα 

εργαλεία,τότε µία από τις προτεραιότητες των υπευθύνων του έργου είναι να προσληφθεί ένας 

εξειδικευµένος σύµβουλος. 

 

Η σχεδίαση των διαγραµµάτων ελέγχου στις περισσότερες περιπτώσεις,ακολουθεί την σύµβαση 

που έχει προηγηθεί,και η οποία σύµβαση δίνει µικρή σηµασία και στο κόστος και στα 

οφέλη.Επίσης,η συµβατική σχεδίαση αγνοεί τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων της διαδικασίας.Ο Duncan ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την οικονοµική 

προσέγγιση του σχεδιαγράµµατος ελέγχου.Αυτός πρότεινε ένα µοντέλο που λαµβάνει υπόψη του 

το κόστος της δειγµατοληψίας,και το κόστος παραγωγής προϊόντος χαµηλού επιπέδου 

ποιότητας.Το µοντέλο αυτό εξετάζει πιθανές χρονικές µετατοπίσεις κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας και καθορίζει την αναπροσαρµογή του χρόνου,κάθε φορά που συµβαίνει µία τέτοιε 

µετατόπιση.Ο Duncan,πρότεινε µία λύση στο πρόβληµα που υπήρχε όσον αφορούσε τους 

χρόνους που θα λαµβάνονταν τα διάφορα δείγµατα,επίσης προσπάθησε να καθορίσει τα όρια 
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ανοχής του ελέγχου,ώστε να µειωθεί το κόστος.Αργότερα,πολλοί ερευνητές προχώρησαν το 

µοντέλο του Duncan πρός διάφορες εφαρµογές. 

 

 

2.3.2 Στατιστική και αυτόµατη διαδικασία ελέγχου (statistical and automatic 
process control) 

 

Ο SPC(statistical process control) είναι ιδανικός σε περιπτώσεις τµηµάτων της βιοµηχανικής 

παραγωγής,όπου υπάρχει ο στόχος της παραγωγής µίας ροής από ανεξάρτητα τεµάχια.Σε 

κάποιες άλλες βιοµηχανικές διαδικασίες,ο κύριος σκοπός είναι µόνο η παράδοση του τελικού 

προϊόντος και η όσο το δυνατόν καλύτερη εκµετάλλευση των πρώτων υλών.Εδώ,στην δεύτερη 

περίπτωση,ο κύριος σκοπός είναι να µεγιστοποιηθεί η παραγωγή µε όσο το δυνατόν λιγότερες 

αποκλίσεις και µάλιστα κάτω από συνθήκες οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν πολύ την 

παραγωγική διαδικασία και ταυτόχρονα να είναι και δύσκολο να ελεγχθούν(όπως είναι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες,καθώς και οι ιδιότητες των πρώτων υλών).Σε αυτές τις βιοµηχανίες,ο 

SPC θεωρείται ότι είναι λιγότερο αποδοτικός από ότι ο APC(automatic process 

control).Έτσι,χρησιµοποιείται ο APC ο οποίος διαθέτει περισσότερο πολύπλοκα µοντέλα. 

 

Κατά το παρελθόν,ο SPC και ο APC είχαν αναπτυχθεί ξεχωριστά,και πάντα υπήρχε µία σύγχυση 

όσον αφορά τις οµοιότητες και τις διαφορές τους.Μία θεµελιώδης διαφορά είναι ότι ο SPC 

σχεδιάστηκε µε πρωταρχικό σκοπό την παρακολούθηση της διαδικασίας,και υποστήριζε την 

πραγµατοποίηση και κάποιων προσαρµογών,όταν αυτές ήταν αναγκαίες.Ενώ,ο APC αρχικά 

σχεδιάστηκε µε σκοπό την προσαρµογή της διαδικασίας,όταν αυτή η προσαρµογή ήταν 

δύσκολη.Επίσης,κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι ο SPC εφαρµόζεται σε διαδικασίες,οι οποίες δεν 

είναι σύµφωνες µε το απλό µοντέλο του Shewhart.Πάντως,κατά καιρούς αναπτύχθηκαν πιο 

πολύπλοκα στατιστικά µοντέλα για την διαχείρηση των δεδοµένων της διαδικασίας,καθώς και για 

τον καθορισµό ορθότερων ορίων στον ποιοτικό έλεγχο. 

 

 

2.3.3 Αποδεκτή δειγµατοληψία 
 

Στην πιο απλή της µορφή,η αποδεκτή δειγµατοληψία περιλαµβάνει την επιλογή ενός αριθµού 

τεµαχίων,κατά τυχαίο τρόπο,από µία συµπληρωµένη σειρά παραγωγής ενός προιόντος.Αυτή η 

φουρνιά προιόντος κρίνεται ικανοποιητική εάν ο αριθµός των ελαττωµατικών τεµαχίων είναι µικρός 

και έτσι η φουρνιά,δεν µπορεί σε καµία περίπτωση,να κριθεί απορριπτέα. 

 



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 28

Η αποδεκτή δειγµατοληψία είναι θέµα κεφαλαιώδους σηµασίας όσον αφορά την έγκαιρη ανάπτυξη 

του ποιοτικού ελέγχου.Ωστόσο,πρόσφατα,ο ρόλος της δειγµατοληψίας έχει υποβαθµιστεί και 

έγιναν πολλές σκέψεις για την αποµάκρυνσή της. 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο έλεγχος κατά την διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ περισσότερο 

προτιµητέος από την περίπτωση που θα γίνει στο τέλος,όταν θα έχει ολοκληρωθεί το προϊόν.Η 

όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση έλλειψης ελέγχου οδηγεί στην παραγωγή λιγότερων 

ελαττωµατικών τεµαχίων.  

 

          

2.4 Οδηγός διαχείρισης της ποιότητας 
                            

Υπάρχουν τέσσερεις κύριες δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να συµβαίνουν έτσι ώστε να 

ενισχύεται η ποιότητα ενός έργου και των παραδοτέων του : 

 

1. ∆ιεξαγωγή σχεδίασης της ποιότητας:,η σχεδίαση της ποιότητας είναι ένα στοιχείο κλειδί για 

την ανάπτυξη του πλάνου ενός έργου,και είναι στην υπευθυνότητα του project manager. 
2. Εφαρµογή µίας δοµής για διαβεβαίωση της ποιότητας :,η εφαρµογή αυτής της δοµής 

καθορίζει το πώς θα διαχειρίζεται η ποιότητα στο έργο και περιλαµβάνει τις µεθοδολογίες του 

έργου,τις προδιαγραφές και την διεξαγωγή της διαδικασίας του έργου. 
3. ∆ιεξαγωγή δραστηριοτήτων ποιοτικού ελέγχου :,αυτές οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν 

επιθεώρηση και τεστάρισµα των παραδοτέων του έργου.Αυτή η ροή πρέπει να είναι µία 

συνεχή διαδικασία,µε έµφαση στις προκαθορισµένες προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου. 
4. Εφαρµογή επανορθωτικών έργων :,γίνονται ενέργειες έτσι ώστε να διορθωθούν πιθανά 

ελλατώµατα,προβλήµατα είτε παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια του ποιοτικού 

ελέγχου.Οι επανορθωτικές κινήσεις µπορούν να περιλαµβάνουν αλλαγές στο πλάνο του 

έργου,αλλαγές στη δοµή εξέτασης της ποιότητας,στις µεθοδολογίες,και στις διαφοροποιήσεις 

των προδιαγραφών. 
 

  Κάθε µία από αυτές τις τέσσερεις δραστηριότητες,εξετάζεται λεπτοµερειακώς στην συνέχεια : 

5. ∆ιεξαγωγή σχεδίασης της ποιότητας:Το πλάνο διαχείρισης της ποιότητας µπορεί να 

περιλαµβάνεται στο πλάνο του έργου.Το πλάνο του έργου,έχει ώς έναν από τους κύριους 

σκοπούς του,να δείχνει την διαδικασία ποιότητας.Το εγχειρίδιο που πολλοί project managers 

συµβουλεύονται,ώστε να καταλάβουν την διαδικασία της ποιότητας,είναι το πλάνο του έργου. 

   
Μία ερώτηση-κλειδί η οποία πρέπει να απαντιέται κατά την διάρκεια σχεδίασης του έργου είναι: 

”Ποιά είναι η κατάλληλη,εύλογου κόστους,διαχείριση της ποιότητας για το συγκεκριµένο έργο;“ Το 
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επίπεδο της ποιότητας που απαιτείται στο έργο πρέπει κυρίως να είναι σύµφωνο και µε την 

θέληση του χορηγού του έργου. 

 

Η σχεδίαση της ποιότητας είναι υπευθυνότητα του project manager.Η σχεδίαση της ποιότητας έχει 

δύο κύρια συστατικά. 

1. Επιλογή της δοµής διαβεβαίωσης της ποιότητας.Αυτή η δοµή περιλαµβάνει τις προδιαγραφές 

που θα χρησιµοποιηθούν,ώστε το έργο να σχεδιαστεί,να διαχειριστεί και να ελεγχθεί 

αποδοτικά. 

2. Επικοινωνία µε τα µέλη της οµάδας εργασίας και ενηµέρωσή τους για τους µηχανισµούς 

ποιότητας,καθώς και για το πώς αυτά θα διαβεβαιώσουν για την ποιότητα των  παραδοτέων 

του έργου.Είναι πολύ σηµαντικό,η σχεδίαση της διαδικασίας να περιγραφεί καθαρά σε όλους 

τους εµπλεκόµενους,τους τρόπους µε τους οποίους θα επιτυγχανθεί η ποιότητα. 

 

Η ικανότητα και η εµπειρία των ατόµων που προγραµµατίζουν την ποιότητα,είναι ένα ζήτηµα 

µέγιστης σηµασίας για την αποδοτικότητα αυτής της διαδικασίας.Ο project manager πρέπει να έχει 

εκτεταµένη εµπειρία στον σχεδιασµό και στην διαχείριση της ποιότητας. 

 

Κάθε φάση ή διαδικασία κατά την εξέλιξη του έργου,πρέπει να είναι έτσι δοµηµένη ούτως ώστε να 

επιτρέπει την εύκολη παρατήρηση σχετικά µε την πρόοδο του έργου,σύµφωνα πάντα µε τις 

προδιαγραφές. 

 

Αυτό θα επιτρέψει την έγκαιρη επισήµανση πιθανών αποκλίσεων από τις προδιαγραφές.Σε 

περίπτωση που είναι δύσκολο να παρατηρηθεί η πρόοδο του έργου σχετικά µε τις 

προδιαγραφές,τότε το ρίσκο που παίρνεται µεγαλώνει. 

 

Τα κύρια ζητήµατα όταν γίνεται ο σχεδιασµός της ποιότητας,είναι: 

6. Επισήµανση του στόχου της ποιότητας 

7. Αποφυγή της ανάπτυξης πολλών ξεχωριστών πλάνων ποιότητας 

8. Εξασφάλιση ότι ο project manager έχει την πλήρη υπευθυνότητα για την ποιότητα 

9. Σχεδίαση ενός συνεχούς ποιοτικού ελέγχου ο οποίος θα προσφέρει λεπτοµερειακές αναφορές 

σε καίρια ζητήµατα. 

 

 

2.5 Εφαρµογή µίας δοµής για διαβεβαίωση της ποιότητας 
  
Η διαβεβαίωση της ποιότητας περιλαµβάνει καταρχάς παρακολούθηση της αποδοτικότητας της 

σχεδίασης της ποιότητας,ποιοτικό έλεγχο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε 
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ν’αναπτυχθούν τα παραδοτέα του έργου.Η δοµή που χρησιµοποιείται για την διαβεβαίωση της 

ποιότητας είναι ένα αναπόσπαστο µέρος της αποδοτικής διαχείρισης ενός έργου. 

 

Πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Εξασφάλιση ότι οι µεθοδολογίες,οι προδιαγραφές και οι κατευθύνσεις που είχαν επισηµανθεί 

στο πλάνο του έργου είναι κατάλληλες και λογικές για το συγκεκριµένο έργο. 

2. Εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές που είχαν επισηµανθεί στα λεπτοµερή 

σχέδια εργασίας είναι κατάλληλες και λογικές για να επιτυγχανθούν τα παραδοτέα µέρη του 

έργου. 

3. Εξασφάλιση ότι η δοµή της οργάνωσης του έργου καθορίζει καθαρά ρόλους και 

υπευθυνότητες στους διάφορους εµπλεκόµενους στο έργο. 

4. Να καθορίζεται η φύση και η συχνότητα των αναφορών που θα γίνονται σχετικά µε την 

ποιότητα.Αυτή η αναφορά πρέπει να είναι µέρος της ολικής αναφοράς που γίνεται για όλο τον 

κύκλο του έργου,και είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του project manager. 

5. Εξασφάλιση ότι όλοι οι συµµετέχοντες στο έργο έχουν ικανό επίπεδο ικανοτήτων και εµπειρίας 

και ότι πιθανές ελλείψεις διορθώνονται είτε µε κατάλληλη εκπαίδευση είτε προσθέτοντας νέες 

πηγές στο έργο. 

6. Επιθεώρηση της επάρκειας των γενικών ελέγχων του έργου,όπως π.χ εξέταση διάφορων 

εφαρµογών λογισµικού που υπαγορεύουν τις διαδικασίες ελέγχων. 

7. Εξασφάλιση ότι οι δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου εφαρµόζονται σωστά και στον κατάλληλο 

χρόνο,και 

8. Ανάλυση των λαθών και των ελλείψεων,ώστε να αναπτυχθεί µία βάση για βελτίωση αφενός 

της ποιότητας των παραδοτέων του έργου και αφετέρου του σχεδιασµού ποιότητας και των 

διαδικασιών. 

 

Αυτή η δοµή για την διαβεβαίωση της ποιότητας,πρέπει να έχει την ευελιξία να φροντίζει για 

πιθανές αναπάντεχες αλλαγές που θα συµβούν στο έργο.Η δοµή ενός έργου όπως διαµορφώνεται 

από τον ανάδοχο οργανισµό του έργου,πρέπει να προβάλλει την ποιότητα.Επίσης υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός ζητηµάτων τα οποία καθορίζουν το ποιά θα είναι η πιο κατάλληλη δοµή για ένα 

έργο.Όπως: 

• Η πολυπλοκότητα του έργου 

• Το ρίσκο που παίρνεται σχετικά µε το έργο. 

• ∆ιαθεσιµότητα µεθόδων διαβεβαίωσης της ποιότητας 

• Επίπεδο ικανοτήτων και εµπειρία αυτών που συµµετέχουν στο έργο. 

 

Όταν ένα έργο είναι µεγάλο,πολύπλοκο ή πρέπει να παρθούν γι’αυτό ριψοκίνδυνες 

αποφάσεις,στην περίπτωση αυτή η διαβεβαίωση της ποιότητας γίνεται και από εξωτερικό 
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εξειδικευµένο προσωπικό.Στην περίπτωση αυτή δηλαδή,υπάρχει ένας εξωτερικός παρατηρητής ο 

οποίος αποφασίζει ανεξάρτητα και έτσι ενισχύεται η δοµή της διαβεβαίωσης ποιότητας του έργου. 

 

Ο project manager πρέπει να έχει την ευκαιρία να κρίνει και διαφοροποιεί τέτοιες ανεξάρτητες 

αναφορές,πρίν αυτές παρουσιαστούν στους χορηγούς είτε στην διευθύνουσα επιτροπή. 

 

Αυτός ο εξωτερικός παρατηρητής πρέπει να παραµένει ανεξάρτητος.Η διαβεβαίωση της ποιότητας 

από έναν εξωτερικό παρατηρητή πρέπει να συµβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 

και σε καµία περίπτωση να µην έχει ώς µοναδικό στόχο να δυσκολεύει την δουλειά του project 

manager και των άλλων οµάδων εργασίας. 

  

Τελικά, τα κύρια ζητήµατα της εφαρµογής µίας δοµής διαβεβαίωσης της ποιότητας ενός έργου, 

είναι: 

• Εξασφάλιση των προδιαγραφών του έργου 

• Εφαρµογή των κατάλληλων µεθόδων 

• Οι λειτουργίες διαβεβαίωσης της ποιότητας να µην έχουν καταπιεστικό ρόλο. 

• Να περιλαµβάνονται συχνές αναφορές σχετικά µε την ποιότητα,σαν µία αναπόσπαστη 

λειτουργία του όλου έργου 

          

    

2.6 ∆ιεξαγωγή δραστηριοτήτων ποιοτικού ελέγχου 
 

Ο ποιοτικός έλεγχος είναι η διαδικασία η οποία εκτιµάει την ποιότητα των παραδοτέων του 

έργου.Ο έλεγχος ποιότητας είναι στην υπευθυνότητα όλων των εµπλεκόµενων στο 

έργο.(εργαζόµενοι+επιχειρηµατίες οι οποίοι αναλαµβάνουν το έργο ) 

 

Ο έλεγχος ποιότητας συµβαίνει κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου,µε την βοήθεια πολλών 

ελέγχων οι οποίοι αφενός καθορίζουν τα σηµεία όπου θα ελεγχθεί η κατάσταση του έργου και οι 

οποίοι αφετέρου αναφέρουν λεπτοµερώς την κατάστασή του.Παραδείγµατα µεθόδων ποιοτικού 

ελέγχου,είναι: 

• Τεστάρισµα των παραδοτέων του έργου και αναφορά στο κατά πόσο αυτά συµπίπτουν µε τις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

• Κριτική των παραδοτέων,ανάλογα µε την ικανοποίηση των προδιαγραφών των 

κατασκευαστών του έργου. 
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Όπως αναφέρθηκε,σε κάποια έργα,υπάρχει και ένας τρίτος παρατηρητής.Στην περίπτωση 

αυτή,υπάρχει και ένας έλεγχος ποιότητας σε δεύτερο επίπεδο.Το ανεξάρτητο προσωπικό που 

εκτελεί αυτόν τον έλεγχο,πρέπει : 

1. Να επιθεωρεί τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που γίνονται κατά την διάρκεια του έργου και 

να αποφαίνεται άν οι προσχεδιασµένες διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας έχουν τηρηθεί. 

2. Να κατευθύνει τις δικές του δραστηριότητες ελέγχου ποιότητας σε επιλεγµένα παραδοτέα 

µέρη. 

 

Ο χορηγός του έργου και η διευθύνουσα επιτροπή πρέπει να λαµβάνουν αναφορές από τον 

project manager και από την ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου,οι οποίες προσφέρουν µία ενηµέρωση 

της έκβασης των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου του έργου.Αυτές οι αναφορές πρέπει να 

περιλαµβάνουν στατιστικές πληροφορίες,όπως το πλήθος των παρατυπιών που παρατηρήθηκαν 

κατά την διάρκεια του ελέγχου,καθώς και το πλήθος αυτών που επιδιορθώθηκαν. 

   

 Έν περιλήψη,οι κύριες όψεις του ελέγχου ποιότητας,είναι : 

• Ο έλεγχος ποιότητας είναι στην υπευθυνότητα των οµάδων εργασίας. 

• Ο έλεγχος ποιότητας πρέπει να γίνεται καθόλη την διάρκεια του έργου,δίνοντας όµως έµφαση 

σε καίρια σηµεία του. 

• Άν χρησιµοποιείται,µία εξωτερική επιτροπή διαβεβαίωσης της ποιότητας,τότε αυτή υποστηρίζει 

ένα δεύτερο επίπεδο ποιότητας ελέγχου. 

• Η έκβαση του ελέγχου ποιότητας κατά την διάρκεια του έργου πρέπει ν’απεικονίζεται µε 

αναφορές. 

 

 

2.7 Εφαρµογή επανορθωτικών κινήσεων 
 

Ο project manager πρέπει να αντιπαραβάλλει και να αναλύει τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

ποιότητας,καθώς και άλλων πληροφοριών σχετικών µε το έργο.Αυτή η ανάλυση θα οδηγήσει σε 

γρήγορο εντοπισµό των γενικών τάσεων και θα επιτρέψει την έγκαιρη εφαρµογή κάποιων 

διορθωτικών κινήσεων. 

   

Οι δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου σηµειώνουν έναν αριθµό παρατυπιών.Είναι σηµαντικό να 

καθοριστεί άν µία παρατυπία είναι: 

• Ένα µεµονωµένο περιστατικό 

• Μέρος µίας γενικότερης κατάστασης,η οποία οδηγεί σε ένα σοβαρότερο πρόβληµα. 
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Οι ρεαλιστικές διορθωτικές κινήσεις χρειάζεται να αναπτύσσονται από τους εργαζόµενους στο 

έργο,διότι αυτοί είναι που γνωρίζουν καλύτερα την υφή του προβλήµατος.Σε περίπτωση που το 

κόστος επιδιόρθωσης υπερβαίνει τα οφέλη από αυτή,τότε ο project manager πρέπει να προτείνει 

µία εναλλακτική λύση.Στην περίπτωση δε,που κάποιο πρόβληµα εντοπίζεται από την εξωτερική 

επιτροπή,τότε το προσωπικό αυτής της επιτροπής πρέπει να συνεργαστεί µε την οµάδα έργου 

κατά ένα συµβουλευτικό τρόπο και να προτείνει κάποια διορθωτική κίνηση. 

   

Παραδείγµατα επιδιορθώσεων είναι : 

• Επανακατασκευή του παραδοτέου 

• Αλλαγή στις µεθόδους ή στις προδιαγραφές 

• Λεπτοµερέστερη εξέταση της δοµής του έργου 

• Αλλαγές στο πλάνο του έργου ή στην δοµή διαβεβαίωσης της ποιότητας. 

      

Οι αποδοτικές επιδιορθωτικές κινήσεις εξαρτώνται από την καλή καταγραφή των δραστηριοτήτων 

ελέγχου ποιότητας.Οι κατανοητές καταγραφές βοηθούν τον project manager να εντοπίσει την 

πηγή των ελαττωµάτων.Οι καταγραφές πρέπει επίσης να διαβεβαιώνουν ότι οι µηχανισµοί 

επιθεώρησης της ποιότητας λειτουργούν όπως ακριβώς είχαν σχεδιαστεί αρχικώς και µε µοναδικό 

στόχο τον αποδοτικό έλεγχο ποιότητας. 

 

Τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να εφαρµοστούν οι επιδιορθωτικές 

κινήσεις,περιλαµβάνουν : 

• Συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων του ποιοτικού ελέγχου 

• Εντοπισµός και κατηγοριοποίηση των ελαττωµάτων,έτσι ώστε να µπορεί να καθοριστεί άν 

κάποιο πρόβληµα συνέβη µία φορά ή είναι επαναλαµβανόµενο. 

• Ανάλυση των κατηγοριοποιηµένων δεδοµένων,ώστε να γίνει έγκαιρη διαπίστωση των τάσεων. 

• Εύρεση ρεαλιστικών επιδιορθωτικών κινήσεων και επιλογή της πιο συµφέρουσας από 

πλευράς κόστους. 

• Εφαρµογή της λύσης και ανάλυση των αποτελεσµάτων που έχει. 

• Καλές καταγραφές των δραστηριοτήτων ποιοτικού ελέγχου 

• Παρακολούθηση της αποδοτικότητας των διορθωτικών κινήσεων. 
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2.9 ΚΥΡΙΟ ΝΟΗΜΑ 
                 

Η διαχείριση της ποιότητας είναι ένα συστατικό-κλειδί για ένα έργο και είναι στην υπευθυνότητα 

όλων αυτών που εµπλέκονται στο έργο για να υποστηρίξουν την ποιότητα του έργου και των 

παραδοτέων του.Ένα έργο,θα είναι επιτυχηµένο,όταν : 

• ∆ιαχειρίζεται αποδοτικά 

• Έχει µία κατάλληλη διοικητική δοµή 

• Οι χορηγοί και η οµάδα του έργου συνεργάζονται στενά έτσι ώστε να παρακολουθούν άν τα 

παραδοτέα παράγονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές,στην ώρα τους και είναι σύµφωνα µε το 

αρχικό budget του έργου. 

• Εφαρµόζονται αποδοτικές διορθωτικές κινήσεις σε πιθανά ελαττώµατα. 

• Συχνές αναφορές για την ποιότητα κατά την διάρκεια του έργου 

• Επιλέγεται µία διαχείριση ποιότητας,η οποία έχει το µοκρότερο ρίσκο αποτυχιών. 
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3 ∆ιαχείριση Ολικής Ποιότητας 
 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Ολοένα και περισσότερο γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η υψηλή ποιότητα του προϊόντος και 

των υπηρεσιών και η σύνδεσή τους µε την ικανοποίηση του πελάτη,είναι το κλειδί για την 

επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης.Η φύση του παγκόσµιου ανταγωνισµού απαιτεί,γενικά 

από κάθε εταιρεία,τέσσερις κατηγορίες χαρακτηριστικών που αφορούν στις ικανότητες: 

 

1. της κατανόησης του τί επιθυµεί ο πελάτης και της παροχής αυτού,αµέσως µόλις ζητηθεί 

µε το χαµηλότερο κόστος. 

2. της συνεπούς παροχής προιόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και πιστότητας. 

3. της συµπόρευσης µε τον ρυθµό των αλλαγών όταν αυτές συµβαίνουν σε τεχνολογικό 

καθώς και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και  

4. του να βρίσκεται κανείς ένα βήµα µπροστά από τις ανάγκες του πελάτη,δηλαδή να 

προβλέπει τί θα επιθυµήσει ο πελάτης σε ένα ή σε δέκα χρόνια από σήµερα. 

   

Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων απαιτεί µία οργανωµένη προσέγγιση του µάνατζµεντ,µία 

προσέγγιση όπου η διοικητική διαδικασία στοχεύει στην ολική ποιότητα.Μία προσέγγιση 

όπου το µάνατζµεντ στοχεύει στην αποτελεσµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα και όπου 

εµπλέκονται κάθε µία ξεχωριστά και όλες µαζί οι δραστηριότητες και οι άνθρωποι σε όλα τα 

επίπεδα της επιχείρησης:την προσέγγιση του µάνατζµεντ ολικής ποιότητας (Total quality 

management-TQM).Τις περισσότερες φορές,αυτός ο τρόπος προσέγγισης θα απαιτήσει ένα 

συνολικό µετασχηµατισµό της υπάρχουσας κουλτούρας που αφορά στο µάνατζµεντ.∆εν θα 

υπάρχει χώρος για εφησυχασµό ή απρόθυµες ενέργειες.∆εν θα υπάρχει ενναλακτική 

λύση.Για να ριζώσει και να πετύχει η επανάσταση της ποιότητας,θα απαιτηθεί µία εντελώς 

νέα κουλτούρα.Το TQM είναι µία τέτοια κουλτούρα.Κουλτούρα που είναι υπέρµαχη µίας 

πλήρους δέσµευσης απέναντι στην ικανοποίηση του πελάτη,µέσα από την συνεχή βελτίωση 

και την καινοτοµία σε όλες τις πλευρές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

   

Λέγοντας πελάτης στην κουλτούρα του TQM δεν εννοούµε µόνο τον τελικό αποδέκτη του 

ολοκληρωµένου προϊόντος ή της υπηρεσίας µίας εταιρείας.Η λέξη πελάτης αντιπροσωπεύει 

επίσης και κάθε άτοµο ή τµήµα µέσα στην επιχείρηση(εσωτερικός πελάτης),η οποία 

θεωρείται τώρα µία αλυσίδα,από την οποία µόνο το τελευταίο µέρος είναι ο εξωτερικός 

πελάτης.Κάθε άτοµο ή δραστηριότητα κάποιου τµήµατος της εταιρείας επηρεάζει κάποια 
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άλλα άτοµα ή δραστηριότητες και αυτά µε την σειρά τους επηρεάζονται από άλλα.Υπάρχει 

πάντοτε ένας αποδέκτης του αποτελέσµατος κάθε διαδικασίας-οποιασδήποτε 

δραστηριότητας,λειτουργίας,δράσης,µεµονωµένης εργασίας ή απόφασης που λαµβάνει 

χώρα.Αυτό καθιστά τον καθένα πελάτη και προµηθευτή κάποιου άλλου,µε ποιοτικά στοιχεία 

που εισάγονται και που απορρέουν από την διαδικασία και τα οποία απαιτούνται και 

αναµένονται σε κάθε τµήµα της αλυσίδας.Στο σύνθετο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον,εµφανίζονται πολλές διαφορετικές δυνατότητες οι οποίες εξαρτώνται κατά πολύ 

η µία από την άλλη.Από εκεί προκύπτει και η ανάγκη για µία κατάλληλη µέθοδο επικοινωνίας 

και µία κοινή γλώσσα,την οποία µπορεί να παράσχει το TQM. 

  

Έχοντας ώς βάση τον παραπάνω ορισµό της λέξης πελάτης,οι ενέργειες που απαιτούνται 

για να επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη,γίνονται τα καθηµερινά καθήκοντα κάθε ατόµου 

ή τµήµατος µέσα στην επιχείρηση.Μερικά από αυτά τα τρέχοντα καθήκοντα θα µπορούσαν 

να είναι : 

 

• Να ελέγχονται τα επίπεδα της απόδοσης καθώς και της ικανοποίησης του πελάτη 

• Να προσδιορίζονται οι βελτιώσεις που είναι απαραίτητες στις σχέσεις µε τον πελάτη 

• Να παρέχονται στον πελάτη βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες µε το χαµηλότερο 

κόστος 

• Να εκτιµώνται και να εγκρίνονται οι απαιτήσεις του πελάτη 

• Να προσαρµόζεται το αποτέλεσµα της παραγωγής στις αξιώσεις του πελάτη 

 

Όταν θα έχουν καθιερωθεί οι ανάλογες στρατηγικές της εταιρείας,έτσι ώστε δραστηριότητες 

όπως οι ανωτέρω καθώς και ο ορισµός του TQM για τον πελάτη να αποτελούν δεύτερη φύση 

σε κάθε εργαζόµενο της εταιρείας,τότε θα έχει εδραιωθεί η κουλτούρα του TQM. 

 

Αναπόφευκτα,η κουλτούρα του TQM θα ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία,µε τον ίδιο τρόπο 

που µία κουλτούρα διαφέρει από χώρα σε χώρα.Παρόλα αυτά,οι βασικές αρχές είναι ίδιες και 

είναι εξίσου χρήσιµες,όχι µόνο ανάµεσα στις διαφορετικές επιχειρήσεις,αλλά και ανάµεσα στα 

διαφορετικά τµήµατα του ίδιου οργανισµού,όπως στις προµήθειες,στο λογιστήριο και το 

οικονοµικό τµήµα,την έρευνα και την ανάπτυξη,το σχεδιασµό,την παραγωγή,την διανοµή,τις 

πωλήσεις και το µάρκετινγκ,στοχεύοντας στην επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας σε 

συνολική κλίµακα.Αυτό εµπλέκει τον καθένα σε µία από κοινού προσπάθεια βελτίωσης κάθε 

λειτουργικής διαδικασίας,η οποία µπορεί να αναλυθεί µε µία εξέταση των δεδοµένων που 

εισάγονται και του αποτελέσµατος που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία. 

   



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 38

Οι ακόµα πιο σηµαντικές επιτεύξεις περιλαµβάνουν την µείωση του κόστους και την επιτυχία 

της επιχείρησης.Όµως οι αντικειµενικοί στόχοι δεν είναι η εξάλειψη των περιττών δαπανών,η 

µείωση του κόστους,η καλή φήµη και το αυξηµένο µερίδιο αγοράς,στοιχεία που είναι απλά οι 

φυσικές συνέπειες.Η συνεχής βελτίωση και η καινοτοµία είναι οι αντικειµενικοί στόχοι,αν 

µπορεί κανείς να δώσει ένα τέτοιο όνοµα σε µία µη στατική,ανανεώσιµη και ατέρµονη 

διαδικασία.Είναι ένας σκοπός χωρίς χρονικό περιορισµό όσον αφορά στην ολοκλήρωσή 

του.Κι αυτό γιατί δεν µπορεί να υπάρξει ποτέ κάτι που να µην επιδέχεται περαιτέρω 

βελτίωση,το επιβεβαιώνουν αυτό οι νέες τεχνολογίες,οι µέθοδοι,οι συµπεριφορές ή η 

παρουσία των νεωτεριστών και των υποστηριχτών των αλλαγών. 

   

Στην κουλτούρα του TQM,τα ανώτατα στελέχη είναι τα ίδια οι συνήγοροι των 

αλλαγών.Πρέπει να είναι,επειδή καµία βελτίωση δεν µπορεί ποτέ να πραγµατοποιηθεί χωρίς 

κάποια αλλαγή στις παλιότερες συνήθειες του µάνατζµεντ και,συγκεκριµένα,στη νοοτροπία 

του µείνε σε αυτά που ξέρεις. 

 

Η πρόοδος και η σηµαντική βελτίωση πάντοτε οφειλόταν σε εκείνους τους υποστηριχτές της 

αλλαγής οι οποίοι δεν θέλησαν να προσαρµόσουν τις πράξεις τους στο περιβάλλον τους,σε 

εκείνους οι οποίοι τελικά πέτυχαν να εναρµονίσουν το περιβάλλον µε τις πεποιθήσεις και τις 

πράξεις τους,πράξεις που αποδείχτηκε ότι ήταν οι ορθές.Εποµένως,η πρόοδος και η 

επιτυχία µίας επιχείρησης µπορεί να υλοποιηθεί µόνο όταν µία δεσµευµένη διοίκηση 

αποδεχτεί την πρόκληση της αλλαγής και να γίνει ο οδηγός στην χάραξη µίας νέας 

στρατηγικής ολικής ποιότητας και στην δηµιουργία των συνθηκών οι οποίες θα επιτρέψουν 

σε όλους να προσαρµοστούν σε αυτή την στρατηγική. 

   

Είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο να κατευθύνει κανείς την διαδικασία της αλλαγής.∆εν είναι 

µόνο η δέσµευση ώς πρός τον σκοπό και οι τεχνικές αλλαγές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθού.Το σηµαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και µία 

κοινωνική αλλαγή.Θα πρέπει κάποιος ν’ασχοληθεί µε τον κοινωνικό αντίκτυπο που συνήθως 

έχει κάθε απόκλιση από τον κανόνα.Το να εγκαταλείψει κανείς τις παλιές συνήθειες και 

νοοτροπίες για χάρη καινούριων µπορεί να είναι ένα έργο φοβερό,το οποίο απαιτεί,µεταξύ 

άλλων,και ένα µεγάλο απόθεµα πίστης και αφοσίωσης. 

 

Είναι πράγµατι δύσκολο να αλλάξει η κουλτούρα µίας επιχείρησης,η οποία,από την φύση 

της,συνήθως εξελίσσεται για µεγάλη χρονική περίοδο.Οι βασικές αξίες,οι προϋποθέσεις,οι 

στόχοι και οι πεποιθήσεις που καθοδηγούν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µία επιχείρηση 

και που πιθανόν να αντανακλούν ακόµα τις αξίες των ιδρυτών της εταιρείας,είναι αυτά που 

καθορίζουν την φυσιογνωµία που η εταιρεία παρουσιάζει στον εξωτερικό κόσµο.Οι παλιές 
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συµπεριφορές πεθαίνουν δύσκολα και µπορεί να γίνουν εµπόδιο στην αλλαγή.Η µεγαλύτερη 

αντίσταση προέρχεται από αυτούς που βλέπουν την αλλαγή ώς απειλή της θέσης τους µέσα 

στην επιχείρηση.Υπάρχουν,επίσης,αυτοί των οποίων οι πράξεις πάντοτε κυριαρχούνται από 

τον φόβο της αποτυχίας ή ακόµα εκείνοι που ανησυχούν για την πρόσθετη ευθύνη που 

πιθανόν να φέρει κάθε νέα γνώση.Ένας µάνατζερ που προσπαθεί να αλλάξει τους άλλους θα 

πρέπει επίσης να είναι επιστήµονας της ψυχολογίας της συµπεριφοράς,ειδικός στα κίνητρα 

της ανθρώπινης φύσης και ειδήµων όσον αφορά έννοιες της υπάρχουσας κουλτούρας,όπως 

είναι οι ισχύουσες νοοτροπίες,οι πεποιθήσεις,οι συνήθειες και οι πρακτικές.Είναι φυσικά 

σηµαντικό να είναι κανείς προσεχτικός,ώστε να µην δηµιουργηθεί κάποιο κενό κουλτούρας 

µε την ανατροπή της παλαιάς.Γιατί,για να αποδεχθεί κάποιος πραγµατικά την αλλαγή,θα 

πρέπει να του προσφερθεί µία βιώσιµη εναλλακτική λύση.Η κουλτούρα του TQM 

οπωσδήποτε παρέχει µία τέτοια εναλλακτική λύση. 

  

Το TQM προσφέρει ένα περιβάλλον όπου ο φόβος αποµακρύνεται,όλοι οι εργαζόµενοι είναι 

περήφανοι για την δουλειά τους,νιώθουν πως τους σέβονται και τους 

αποδέχονται,αισθάνονται µέλη της ίδιας οµάδας και αγωνίζονται όχι µόνο για τα δικά τους 

ατοµικά συµφέροντα,αλλά και για τα συµφέροντα ολόκληρης της επιχείρησης.Αυτό πιθανό να 

ακούγεται ουτοπικό και ξένο,αλλά δεν είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί. 

  

 Χρειάζεται να εδραιωθούν τρία θεµελιώδη χαρακτηριστικά: 

• ∆ΕΣΜΕΥΣΗ.(για την ατέρµονη βελτίωση της ποιότητας και την καινοτοµία) 

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ.(των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για τις τεχνικές 

αλλαγές) 

• ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.(όλοι σε µία οµάδα για την κοινωνική 

αλλαγή) 

 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι τόσο σηµαντικά,ώστε µπορούν να θεωρηθούν ως τα 

αξιώµατα της κουλτούρας του TQM.Είναι ισοδύναµης σηµασίας,κάτι που µπορεί να 

παρασταθεί άν τοποθετηθούν στις γωνίες ενός ισοσκελούς τριγώνου.  

 

Η σηµασία των αξιωµάτων του TQM δεν µπορεί ποτέ να υπερτονισθεί.Έως σήµερα,κάθε 

αρχή,κανόνας,µοντέρνα τεχνική ή διδασκαλία από τους γκουρού της ποιότητας µπορεί να 

τοποθετηθεί σε µία από τις γωνίες του τριγώνου του TQM.Καµία ανάλυση σχετική µε την 

ποιότητα δεν είναι ολοκληρωµένη,άν δεν µπορέσουν να εξαχθούν από αυτή ώς 

συµπεράσµατα,µε κάποιο τρόπο και τα τρία αξιώµατα. 
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Σύγχρονο µάνατζµεντ της ποιότητας σηµαίνει υιοθέτηση µίας συνολικής προσέγγισης της 

ποιότητας.Βασικό συστατικό του είναι η δέσµευση,στο ανώτατο επίπεδο,για την βελτίωση της 

ποιότητας(ανάγκη για το αξίωµα 1 )...Αυτό απαιτεί από µία εταιρεία ή οργανισµό να 

διευθετηθεί κάθε πλευρά των δραστηριοτήτων κατά τον οικονοµικότερο τρόπο,πράγµα που 

διασφαλίζει το ότι ένα προϊόν ή µία υπηρεσία σχεδιάζεται,οικοδοµείται και παραδίδεται µε 

σκοπό να καλύψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του τελικού καταναλωτή(ανάγκη για το 

αξίωµα 2).Ζωτικό µέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί το να συνειδητοποιήσει κάθε µέλος 

του οργανισµού τη σηµασία του ρόλου που παίζει αυτό το ίδιο για την επίτευξή της(ανάγκη 

για το αξίωµα 3). 

 

 

3.2 Τα αξιώµατα του µάνατζµεντ ολικής ποιότητας(TQM) 
 

∆εν υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που να διατηρείται µακροπρόθεσµα χωρίς µία 

σταθερή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.Η ουσία της στρατηγικής θα πρέπει να είναι η 

εδραίωση της κουλτούρας του TQM,µέσα από την συνειδητοποίηση των τριών αξιωµάτων 

του.Η αλληλεξάρτηση αυτών των αξιωµάτων διευκολύνει στο να χαρακτηριστεί πλήρως το 

περιβάλλον του TQM,καθώς και να οριστεί µε σαφήνεια και συντοµία τί εννοείται µε τον όρο 

‘TQM’: 

 

Το µάνατζµεντ ολικής ποιότητας είναι µία κουλτούρα.Εγγενές συστατικό αυτής της 

κουλτούρας είναι η ολοκληρωτική δέσµευση ώς πρός την ποιότητα και µία συγκεκριµένη 

νοοτροπία,η οποία εκδηλώνεται µε την ανάµιξη όλων στην διαδικασία της συνεχούς 

βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών,µέσα από την χρήση καινοτοµικών 

επιστηµονικών µεθόδων. 

 

 

3.2.1 ∆έσµευση 

  

Η δέσµευση της διοίκησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών ακούγεται ώς µία αναγκαιότητα που είναι αυτονόητη,αλλά στην δέσµευση αυτή 

δεν είναι και τόσο εύκολο ν’αφοσιωθεί κανείς.Για µερικές επιχειρήσεις αυτό µπορεί να 

απαιτήσει µία ολοκληρωτική µεταστροφή από τον παλαιό τύπο µάνατζµεντ, ένα συνολικό 

πολιτιστικό µετασχηµατισµό της εταιρείας.∆εν υπάρχει όµως εναλλακτική πρόταση,δεν 

υπάρχει εύκολη λύση. Η ποιότητα είναι ο σηµαντικότερος καθοριστικός παράγοντας για την 
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εκλογή του καταναλωτή,ο οποίος δεν είναι πλέον διατεθειµένος να αποδεχθεί ένα 

υποδεέστερο προϊόν,όσο ελκυστική και άν είναι η τιιµή του. 

 

Οι διαρκώς αυξανόµενες προσδοκίες από την πλευρά του καταναλωτή απαιτούν µία 

επιτακτική επανεξέταση των τρεχουσών πρακτικών και την ανάπτυξη µίας νέας  στρατηγικής 

µε επίκεντρο κάθε δραστηριότητας του µάνατζµεντ την ολική ποιότητα.Τα ανώτερα στελέχη 

θα πρέπει να είναι αυτά που θα σχεδιάσουν,θα εγκαινιάσουν,θα συντονίσουν την διαδικασία 

βελτίωσης της ποιότητας και θα διατηρήσουν την κεκτηµένη ταχύτητα όταν µειωθεί ο αρχικός 

ενθουσιασµός. 

 

Η συµµετοχή της διοίκησης και η παραδειγµατική συµπεριφορά,είναι η καλύτερη µέθοδος για 

να πειστεί το εργατικό δυναµικό ότι οι µάνατζερ είναι ειλικρινείς όταν µιλούν για ποιότητα και 

ότι το ίδιο θα πρέπει να αναµένεται από τον καθένα.Η δέσµευση θα πρέπει να αποδεικνύεται 

µέσα από τις πράξεις,από πολύ νωρίς,ίσως µέσα από την έκδοση υπογεγραµµένων 

πολιτικών ποιότητας,το σχηµατισµό επιτροπών για την κατεύθυνσή της,καθώς και τη 

συγκρότηση συµβουλίων ποιότητας,στους κόλπους των οποίων θα συµπεριλαµβάνονται 

ανώτερα και διευθυντικά στελέχη. 

 

Είναι καθήκον της διοίκησης να δηµιουργήσει τις σωστές συνθήκες και το κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη και διατήρηση της ποιότητας.Μόνο έτσι η ποιότητα µπορεί να 

γίνει αναπόσπαστη πτυχή των δραστηριοτήτων του κάθε εργαζοµένου.Ο εργαζόµενος 

µπορεί να λειτουργήσει στο βαθµό που το σύστηµα του επιτρέπει,πέρα από αυτό βρίσκεται η 

ευθύνη της διοίκησης.Και είναι ο µάνατζερ αυτός που θα πρέπει να εξασφαλίσει το ότι ο 

εργαζόµενος θα έχει κίνητρα και δεν θα παρεµποδίζεται από το σύστηµα. 

 

Οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας,η επαρκής µόρφωση και εκπαίδευση,η καλή επικοινωνία 

και συνεργασία,η µοντέρνα διοικητική συµπεριφορά των ηγετικών στελεχών και όχι η 

αυστηρή επίβλεψη,η χρησιµοποίηση κατάλληλων πρώτων υλών και εξοπλισµού,τα σωστά 

εργαλεία ποιότητας και η ικανοποίηση που προέρχεται από την εργασία,είναι µερικά από τα 

συστατικά ενός συστήµατος που µπορεί να παρακινήσει τους εργαζοµένους.Ένα τέτοιο 

σύστηµα χρειάζεται µία αλλαγή στη νοοτροπία και στην κουλτούρα,κάτι που είναι αδύνατον 

να γίνει,εκτός άν υπάρξει µία πραγµατική δέσµευση,όσον αφορά στην ποιότητα και στην 

καινοτοµία,από την πλευρά των ανωτάτων στελεχών. 

 

Όµως,άν το καθήκον των ανωτάτων στελεχών είναι να καθοδηγήσουν ολόκληρη την 

διαδικασία της ποιότητας,η ευθύνη των µεσαίων στελεχών είναι εξίσου σηµαντική για να 

διασφαλιστεί το ότι το δέντρο της ποιότητας θα καλλιεργείται και θα ενισχύεται αδιάκοπα.Θα 
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είναι αυτοί που θα διασφαλίσουν το ότι οι αρχές του TQM µεταδίδονται και διαδίδονται σε 

ικανοποιητικό βαθµό µέσα σε ολόκληρη την εταιρεία,έτσι ώστε η κουλτούρα του TQM να 

διατηρείται και τελικά να αποφέρει αποτελέσµατα.Θα λειτουργούν επίσης και ώς ο 

συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο ανώτατο µάνατζµεντ και το εργατικό δυναµικό,έτσι ώστε η 

λανθάνουσα δυναµική του τελευταίου να αναγνωριστεί,να της δοθεί η κατάλληλη προσοχή 

που της αξίζει και να ανταµειφθεί ανάλογα.Θα γίνει τότε το TQM µία γλώσσα κοινή,που θα 

βοηθήσει στο να συντριβούν όλα τα εµπόδια και θα µετατρέψει ευκολότερα την δέσµευση της 

διοίκησης,σε δέσµευση όλων των εργαζοµένων. 

   

Κάθε άνθρωπος µπορεί να επιτύχει την υψηλή ποιότητα και την καινοτοµία,µε την 

προυπόθεση ότι υπάρχει η κατάλληλη διάρθρωση για TQM.Αυτό απαιτεί,µεταξύ άλλων,και 

µία δέσµευση όσον αφορά στην µόρφωση,την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση σε τεχνικές 

βελτίωσης της ποιότητας που είναι ισχυρά εδραιωµένες και σύµφωνες µε τις πλέον 

πρόσφατες καινοτοµίες.Όλοι χρειάζονται την κατάλληλη εκπαίδευση,ξεκινώντας από τα 

ανώτατα στελέχη,και όχο απλά προσωρινή εκπαίδευση,αλλά συνεχή.Αυτό φυσικά 

προϋποθέτει ότι η διοίκηση είναι πρόθυµη να επενδύσει στην µελλοντική εξέλιξη του 

εργατικού δυναµικού,ότι είναι πρόθυµη να θεωρήσει το εργατικό δυναµικό ως ενεργητικό της 

επιχείρησης και όχι ως εµπόρευµα,ότι δεσµεύεται για µία µακροπρόθεσµη επιβίωση και 

ανάπτυξη της επιχείρησης,και όχι απλά για βραχυπρόθεσµα κέρδη. 

 

 

3.2.2 Επιστηµονική γνώση 
    

∆εν υπάρχει πλέον καµία δικαιολογία για να ρίχνει κάποιος την ευθύνη για την ποιότητα 

στους άλλους.Τα εργαλεία που υπάρχουν είναι εργαλεία για τον µάνατζερ,για τον 

τεχνικό,εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τον µάνατζερ και από τον 

τεχνικό.Υπάρχει µία επιστηµονική θεωρία που υποστηρίζει κάθε ένα από αυτά τα 

εργαλεία,κάτι που τα καθιστά έγκυρα πέραν πάσης αµφιβολίας. 

 

Η πλειοψηφία των επιστηµονικών µεθόδων είναι εφαρµόσιµη και στην βιοµηχανία και στις 

υπηρεσίες.Μπορεί να γίνει χρήση της τόσο από ένα µάνατζερ όσο και από ένα µηχανικό 

παραγωγής.Οι µέθοδοι αυτές,εκτός από το ότι παρέχουν µία γλώσσα κοινή για όλη την 

επιχείρηση,βοηθούν και στον καταµερισµό των ευθυνών.Οι εργαζόµενοι µπορούν τώρα να 

γνωρίζουν πού τελειώνουν οι ευθύνες τους όσον αφορά την ποιότητακαι που αυτές αρχίζουν 

για την διοίκηση. 
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Υπάρχει για όλους ένα εργαλείο ποιότητας,κάτι που αναπόφευκτα καθιστά ξεπερασµένες τις 

τρέχουσες πρακτικές του τµήµατος ποιοτικού ελέγχου.Και έτσι θα έπρεπε να γίνεται,ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις όπου ακόµα χρησιµοποιούνται ξεπερασµένες µέθοδοι µαζικής 

επιθεώρησης.Γιατί,όσο µεγάλη και άν είναι η επιθεώρηση του τελικού προιόντος,δεν µπορεί 

να βελτιώσει την ποιότητα ή να αποζηµιώσει για την χαµηλή ποιότητα.Αυτό που χρειάζεται 

είναι να δοθεί έµφαση στη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας που παράγει το προϊόν,ίσως 

από το στάδιο του σχεδιασµού του ακόµα.Αυτό είναι κάτι για το οποίο ο καθένας θα 

µπορούσε να είναι υπεύθυνος,δεδοµένων των κατάλληλων συνθηκών,επειδή όλοι,µε τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο,εµπλέκονται σε κάποιο µέρος της διαδικασίας παραγωγής ενός προιόντος 

ή µίας υπηρεσίας. 

   

Ο ρόλος ενός τµήµατος ολικής ποιότητας θα πρέπει να είναι ο συντονισµός,η εκπαίδευση και 

η υποστήριξη των επιστηµονικών εργαλείων ποιότητας µέσα σε ολόκληρη την 

επιχείρηση.Στα επιπρόσθετα καθήκοντα θα πρέπει να περιλαµβάνονται η συνεχής έρευνα 

και η ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων ή η περαιτέρω εξέλιξη αυτών που ήδη 

υπάρχουν.Απώτερος στόχος του τµήµατος θα πρέπει να θεωρείται η µετατροπή του σε πηγή 

της επιστηµονικής γνώσης και υποστηριχτή της πεποίθησης ότι όλοι θα έπρεπε να είναι 

υπεύθυνοι για την ποιότητα.Όταν κάποιος έχει τα απαραίτητα επιστηµονικά εργαλεία,µπορεί 

να επισηµάνει την αιτία µίας δυσλειτουργίας και να φροντίσει το ζήτηµα το ταχύτερο 

δυνατό,προλαµβάνοντας έτσι ένα µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα.Η πρόληψη µάλλον και όχι η 

θεραπεία είναι η βάση της φιλοσοφίας µίας εταιρείας που µάχεται για 100% αποδοτικότητα. 

 

Η πρόληψη ωστόσο απαιτεί προβλεψιµότητα,την οποία µπορούν να προσφέρουν οι 

στατιστικές τεχνικές.Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καθορίσουν την τρέχουσα 

παραγωγική δυνατότητα και αυτό που µπορεί να επιτευχθεί,έτσι ώστε να τεθούν λογικοί 

στόχοι που να αφορούν στην ποιότητα.Υπάρχουν τεχνικές για την διατήρηση υπό έλεγχο της 

ποιότητας που έχει επιτευχθεί και άλλες για την επίτευξη περαιτέρω σηµαντικής βελτίωσης. 

 

Η επιστηµονική γνώση βοηθά στην δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών,έτσι ώστε όλοι οι 

εργαζόµενοι να µπορούν να είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δικών τους έργων και να 

αποδέχονται ότι οι ίδιοι δηµιούργησαν συγκεκριµένα προβλήµατα ποιότητας,όταν αυτά 

προκύψουν.Έτσι,η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων γίνονται τρόπος 

ζωής.Το ποιοτικό αποτέλεσµα θεωρείται µάλλον µία αναµενόµενη αµοιβή παρά µία 

αναγκαστική υποχρέωση.Μία από τις πολλές συνέπειες λοιπόν,είναι η ικανοποίηση της 

εργασίας και η περηφάνεια που νιώθει κανείς για αυτήν,Μία άλλη συνέπεια είναι η επιβίωση 

της επιχείρησης. 
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Η δέσµευση απέναντι στην ποιότητα χωρίς τα κατάλληλα µέσα για την πραγµατοποίησή 

της,είναι απλά µία βραχύβια δέσµευση.Ένα πρόγραµµα για την ποιότητα που θα λανσαριστεί 

µέσα από τελετουργίες και υποθετικές δηλώσεις πίστης στις ιδέες του TQM,µπορεί να 

οδηγήσει µόνο σε απογοήτευση,πεσµένο ηθικό και άσχηµα συναισθήµατα,εκτός άν οι λέξεις 

συνοδεύονται και από τον εφοδιασµό των κατάλληλων εργαλείων.Αυτά τα εργαλεία θα 

πρέπει να ταιριάζουν µε την όλη δοµή του TQM,έργο που ανήκει στα καθήκοντα του 

ανώτατου µάνατζερ. 

 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της επιστηµονικής γνώσης είναι ότι προσφέρει µλια 

κοινή γλώσσα που µπορεί να προαγάγει την επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων 

της επιχείρησης και των εργαζοµένων.Μία κοινή γλώσσα,ενισχυόµενη από την απαραίτητη 

δέσµευση,µπορεί σίγουρα να διευκολύνει την συνειδητοποίηση του τρίτου αξιώµατος του 

TQM. 

 

 

 

 

3.2.3 Ανάµιξη του ανθρώπινου παράγοντα 
 
 Άν τα πρώτα δύο αξιώµατα ασχολούνται αντίστοιχα µε τις διαρθρωτικές και τεχνολογικές 

πλευρές,το τρίτο αξίωµα ασχολείται µε την κοινωνική πλευρά του θέµατος.Καµία 

πρωτοβουλία σχετική µε το TQM δεν έχει πιθανότητα να δηµιουργήσει την επιδιοκώµενη 

κουλτούρα,άν δεν απευθυνθεί µε κατάλληλο τρόπο στον κοινωνικό παράγοντα.Γιατί η ολική 

ποιότητα δεν σχετίζεται µε µία συγκεκριµένη διαδικασία ή ένα τµήµα της επιχείρησης,ή µε τα 

καθήκοντα ενός συγκεκριµένου διευθυντή ποιότητας.Αφορά όλους µέσα στην εταιρεία και 

απαιτεί µία νέα κοινωνική συµπεριφορά και ένα νέο δίκτυο σχέσεων.Η δέσµευση της 

διοίκησης απέναντι στην βελτίωση της ποιότητας θα παραµείνει χωρίς εφαρµογή,άν δεν 

παρακινηθεί αρκετά αρκετά το εργατικό δυναµικό ώστε να πάρει µέρος στην 

προσπάθεια.Κάθε πρωτοβουλία που θα αφορά,π.χ. στην εισαγωγή νέων επιστηµονικών 

µεθόδων,θα αποτυγχάνει,εκτός άν οι µέθοδοι προσαρµοστούν στις ανάγκες των ανθρώπων 

που τις χρησιµοποιούν. 

 

Όλοι έχουν να παίξουν κάποιο ρόλο,επειδή πάντοτε η αλυσίδα της συµµόρφωσης προς τις 

απαιτήσεις του πελάτη οικοδοµείται από πολλές διεργασίες που σχετίζονται µεταξύ τους και 

είναι εξίσου σηµαντικές.Πράγµατι,το επιχείρηµα της οµαδικής δουλειάς είναι τόσο 

ακαταµάχητο,που ξαφνιάζεται κανείς όταν βλέπει ότι πολλές επιχειρήσεις ακόµα δεν έχουν 

επωφεληθεί σωστά από αυτήν.Φυσικά,η επίτευξη ενός πραγµατικά οµαδικού πνεύµατος 
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προυποθέτει την απουσία του φόβου και της δυσπιστίας,την απουσία των επικοινωνιακών 

φραγµών,την απουσία µυστικότητας και ανταγωνιστικών συναισθηµάτων,την απουσία του 

ατοµισµού και της αποµόνωσης.Ένα τέτοιο κλίµα µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο όταν η 

ανώτατη διοίκηση µεταβάλλει ανάλογα το σύστηµα.Μόνο τότε η τεράστια δυναµικότητα του 

εργατικού δυναµικού απελευθερώνεται,προς όφελος του ατόµου,αλλά και της επιχείρησης 

συνολικά. 

   

Η δυνατότητα της επίλυσης προβληµάτων αυξάνεται πολλές φορές µε την κοινή 

προσπάθεια.Όταν συζητιούνται τα προβλήµατα σε συνεδριάσεις,όπου εµφανίζεται 

καταιγισµός ιδεών,είναι πολύ πιθανότερο να εξεταστούν µε κριτικό πνεύµα και µε κάθε 

λεπτοµέρεια. 

 

Τα µέλη της οµάδας βοηθούν το ένα το άλλο για να αποκλειστούν τα λάθη και να δοθούν 

πολλές πιθανές λύσεις.Μία οµάδα φέρνει κοντά έναν τεράστιο αριθµό ικανοτήτων για την 

επίλυση των προβληµάτων και την παραγωγή ιδεών.Τελικά,υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα 

η σωστή λύση να αναδυθεί από την εξαγωγή του µέσου όρου πολλών δυνατών λύσεων. 

 

Η εµπλοκή όλων σε µία κοινή αναζήτηση της  ποιότητας θα διασφαλίσει ότι όλες οι 

αλληλοεξαρτώµενες διεργασίες µπορούν να λειτουργήσουν µε την µέγιστη 

ικανότητα,αποβλέποντας στη συνολική εξέλιξη.Η µέγιστη αποδοτικότητα µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µε τη χρησιµοποίηση της πολύτιµης πείρας των ανθρώπων που βρίσκονται 

πιο κοντά στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι απαιτώντας κανείς την τελειότητα  χωρίς να παρέχει τα 

µέσα για την επίτευξή της,συµβάλλει στην παθητική αντίσταση,στον ατοµικιστικό 

ανταγωνισµό και στην έλλειψη οµαδικού πνεύµατος,στοιχεία που µόνο να παρακωλήσουν 

µπορούν κάθε προσπάθεια για συνολική βελτίωση της ποιότητας. 

 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική όσον αφορά στον έλεγχο της 

εξέλιξης ενός υγιούς ανταγωνιστικού στοιχείου µέσα στην επιχείρηση,θα πρέπει δηλαδή να 

ακολουθήσει φυσιολογικά την εξέλιξη µίας ελεγχόµενης και υγιούς κουλτούρας του 

TQM,διαφορετικά θα γίνει η αιτία της διάλυσης της εταιρείας. 

 

Είναι σηµαντικό το να προωθηθεί η ενεργή και επικοινωνία,µέσα από την πραγµατική 

συµµετοχή των ανώτατων στελεχών,τα οποία θα πρέπει να συµβάλλουν στην απαρχή των 

έργων βελτίωσης της ποιότητας και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση των προβληµάτων 

ανοιχτά. 
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3.3 Οι συνέπειες της ολικής ποιότητας 
 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,πολλά ανώτατα στελέχη προσδιορίζουν 

αντικειµενικούς σκοπούς που θα επιθυµούσαν να εκπληρωθούν,βραχυπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα.Επικεντρώνουν την προσοχή τους σε γενικά ζητήµατα ή σε συγκεκριµένους 

στόχους,όπως είναι: 

• Ικανοποίηση του πελάτη 

• Ικανοποίηση των προδιαγραφών 

• Υψηλότερη παραγωγικότητα 

• Μηδέν ελαττώµατα 

• Χ% αύξηση των πωλήσεων 

• Ψ% µείωση του κόστους 

 

Ενσωµατώνοντας την ηθική της ποιότητας σε όλους τους τοµείς της επιχείρησης,όλοι οι 

παραπάνω στόχοι µπορούν να γίνουν απλώς συνέπειες.Μπορούν να πραγµατοποιηθούν 

φυσικά και χωρίς κόπο,µε τον συνεχή αγώνα για έναν µοναδικό αντικειµενικό σκοπό:την 

επίτευξη της ολικής ποιότητας.Πράγµατι,στην κουλτούρα του TQM,ο πελάτης είναι το 

σηµαντικότερο µέρος της γραµµής παραγωγής,και άν επιτευχθεί η ποιότητα στην 

διαδικασία,είναι εγγυηµένη η ικανοποίηση του πελάτη.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καλής 

ποιότητας εξασφαλίζουν τη µελλοντική επιστροφή του πελάτη,λιγότερα παράπονα και 

µικρότερο κόστος εγγυήσεων,υψηλότερα κέρδη,καλή φήµη και,εποµένως,αυξηµένο µερίδιο 

αγοράς. 

 

Η µείωση του κόστους εγγυήσεων δεν είναι η µόνη µείωση δαπανών που επιτυγχάνεται.Η 

συνεχής βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής θα αποδείξει ότι τα µηδέν ελαττώµατα θα 

µπορούσαν να είναι µία λογική προοπτική.Όσο µεγαλύτερη είναι η βελτίωση,τόσο µικρότερος 

είναι ο αριθµός των προϊόντων χαµηλής ποιότητας.Εποµένως,ενέργεια και ώρες εργασίας 

µπορούν να εξοικονοµηθούν,επειδή τα υλικά αντικαθίστανται σπανιότερα,οι µηχανές 

σταµατούν για να ρυθµιστούν λιγότερο συχνά και µικρότερη προσπάθεια χρειάζεται να 

διατεθεί για την επιθεώρηση του τελικού αποτελέσµατος.Αυτό δεν µπορεί παρά να οδηγήσει 

στην αµεσότερη παράδοση των προϊόντων,σε µεγαλύτερα επίπεδα παραγωγικότητας 

και,ταυτόχρονα,σε µικρότερο κόστος για επισκευή και επιπλέον εργασία. 
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Η µείωση του κόστους µπορεί να επιτρέψει τον καθορισµό ανταγωνιστικότερων χαµηλών 

τιµών στο τελικό προϊόν ή την υπηρεσία,πράγµα που αποδεικνύει ότι επένδυση για επίτευξη 

της ποιότητας στη διαδικασία δεν σηµαίνει απαραίτητα υψηλότερες τιµές για το αποτέλεσµα 

της διαδικασίας.Όµως,ακόµα και άν δεν είναι δυνατή η µείωση των τιµών,δεν θα πρέπει να 

διακυβεύεται η ποιότητα. 

 

Είναι εποµένως σαφές ότι οποιαδήποτε επένδυση που αφορά στην ποιότητα τελικά θα 

αποδώσει.Το αποτέλεσµα αυτής της επένδυσης θα είναι η επιτυχία της επιχείρησης.Αυτή η 

επιτυχία δεν θα κρίνεται µόνο από την ικανοποίηση του πελάτη,τα κέρδη και το µερίδιο 

αγοράς,αλλά και από το υψηλότερο ηθικό των εργαζοµένων,την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών,την καινοτοµία,την οµαδική δουλειά και την 

επιτυχηµένη επικοινωνία,το σεβασµό για την διοίκηση καθώς και για το εργατικό δυναµικό,µε 

αποτέλεσµα λιγότερα παράπονα,πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και βελτιωµένες 

σχέσεις εργασίας.Γενικά,η επένδυση στη συνεχή βελτίωση της ολικής ποιότητας θα εγγυηθεί 

επιβίωση και ευηµερία της επιχείρησης,προστασία της αρχικής επένδυσης και περισσότερες 

θέσεις εργασίας. 

 

Εποµένως,η ολική ποιότητα θα πρέπει να είναι ο αντικειµενικός σκοπός.Όλα τα άλλα 

ακολουθούν ώς συνέπειες.Μία από τις βέβαιες συνέπειες είναι η µείωση στο κόστος της 

χαµηλής ποιότητας.ένα δηµοφιλές κριτήριο επιτυχίας για πολλές επιχειρήσεις. 

 

 

3.4 Το κόστος της ολικής ποιότητας 
 

Το κόστος της χαµηλής ποιότητας γενικά συνδέεται µε την ανακάλυψη και την διόρθωση της 

χαµηλής ποιότητας,καθώς και µε την πρόληψη της χαµηλής ποιότητας(κόστος 

πρόληψης).Επειδή το κόστος της χαµηλής ποιότητας εµπεριέχεται σε κάθε 

προγραµµατισµένο έργο βελτίωσης της ποιότητας,πολλοί άνθρωποι ακόµα θεωρούν τις 

προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας ώς οικονοµική επιβάρυνση την οποία 

αναπόφευκτα θα πρέπει να επωµισθεί ο καταναλωτής. 

 

Αυτή µπορεί να είναι η περίπτωση όπου οι µοναδικές ενέργειες που σχετίζονται µε το 

πρόγραµµα της ποιότητας είναι οι αυξανόµενες προσπάθειες για µαζική επιθεώρηση,η 

επιδιόρθωση των ελαττωµατικών προϊόντων,η επανεπιθεώρηση,η αξιολόγηση της 

λειτουργίας,οι συχνοί εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας,ο έλεγχος της ποιότητας των 

παραλαµβανόµενων προϊόντων και η επένδυση σε νέα µηχανήµατα.Οι περισσότερες από τις 
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παραπάνω ενέργειες είναι αρνητικές όσον αφορά στην επίτευξη της ποιότητας.Το 

πιθανότερο είναι ότι δεν θα προσφέρουν τίποτα στην διαδικασία βελτίωσης. 

 

Ενισχύουν την άποψη ότι τα ελαττώµατα είναι αναπόφευκτα και,εποµένως,ο µόνος τρόπος 

για να αποφευχθεί η χαµηλή ποιότητα που φθάνει στον καταναλωτή είναι το να καταβληθεί 

µεγαλύτερη προσπάθεια για τον εντοπισµό και την διόρθωση του ελαττωµατικού.Η 

συµπεριφορά αυτή ενθαρρύνει την παθητικότητα και τον εφησυχασµό και,στην 

πραγµατικότητα,συνεισφέρει στην αύξηση της χαµηλής ποιότητας και του συνολικού 

κόστους.Επίσης,η µαζική επιθεώρηση δεν είναι ποτέ ολοκληρωτικά αξιόπιστη,τα προϊόντα 

που επιδιορθώνονται έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να είναι προβληµατικά. 

 

Επιπλέον,το αυξανόµενο κόστος της χαµηλής ποιότητας συχνά µπορεί να αντανακλά την 

επιχειρησιακή γραφειοκρατία και να µην αποτελεί το πραγµατικό κόστος της βελτίωσης και 

της καινοτοµίας.∆εν είναι να απορεί κανείς που ο καταναλωτής τελικά πληρώνει 

περισσότερα,όµως όχι απαραίτητα για καλύτερη ποιότητα. 

   

Ωστόσο τα πράγµατα δεν είναι υποχρεωτικό να εξελιχθούν έτσι.Άν καταβληθεί αρκετή 

προσπάθεια για τη σωστή µόρφωση και την χρήση των εργαλείων ποιότητας για την 

πρόληψη της φτωχής ποιότητας,τα δύο αρνητικά στοιχεία του κόστους της χαµηλής 

ποιότητας,δηλαδή το κόστος της αποτυχίας και της εκτίµησης,θα ελαττωθούν ως 

αποτέλεσµα.Το θετικό στοιχείο,που είναι το κόστος της πρόληψης,είναι αναγκαίο 

και,εποµένως,αν µη τι άλλο,θα πρέπει να περιµένει κανείς ότι θα αυξηθεί.Το συνολικό 

κόστος της χαµηλής ποιότητας όµως θα µειωθεί,πράγµα που θα είναι µία απλή συνέπεια της 

πρωτοβουλίας για την ολική ποιότητα. 

 

Κατά τα αρχικά στάδια της πρωτοβουλίας για την ποιότητα,ο έλεγχος του κόστους της 

χαµηλής ποιότητας θα µπορούσε να χρησιµεύσει στην συνειδητοποίηση των προβληµάτων 

της ποιότητας.Θα µπορούσε να φανεί χρήσιµος κατά την εκτίµηση του µεγέθους των 

δραστηριοτήτων οι οποίες δεν προσθέτουν αξία,και,εποµένως,να δώσει ένα κίνητρο στις 

προσπάθειες για βελτίωση.Εντούτοις,όταν η κουλτούρα του TQM έχει σταθεροποιηθεί,δεν 

εξυπηρετεί σε τίποτα η µέτρηση του κόστους της χαµηλής ποιότητας.Σε τελευταία 

ανάλυση,σε πολλές περιπτώσεις,το σηµαντικότερο κόστος µπορεί να µην είναι µετρήσιµο ή 

αναγνωρίσιµο.Και το σηµαντικότερο,ο έλεγχος του κόστους της χαµηλής ποιότητας 

ερµηνεύει µόνο το πού πέφτει το κόστος και όχι το πού δηµιουργείται.Τέλος,δεν θα πρέπει 

να ξεχνά κανείς ότι η µείωση του κόστους της χαµηλής ποιότητας είναι µία συνέπεια και δεν 

θα πρέπει να αποτελεί αντικειµενικό στόχο για τον οποίο θα αγωνίζεται κανείς συνεχώς. 
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3.5 Πολύτιµα εργαλεία για την ποιότητα 
 

Τα εργαλεία για την επίτευξη της ποιότητας µπορούν γενικά να ταξινοµηθούν σε δύο κύριες 

κατηγορίες: 

1. Εργαλεία ποιότητας του µάνατζµεντ 

2. Εργαλεία ποιότητας της στατιστικής 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα εργαλεία της πρώτης κατηγορίας δεν είναι για την αποκλειστική 

χρήση της διοίκησης,όπως και αυτά της δεύτερης κατηγορίας δεν είναι για την αποκλειστική 

χρήση του τεχνικού ή του χειριστή.Και οι δύο τύποι είναι εργαλεία για την διεργασία,όπου µε 

τον όρο διεργασία νοείται οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

 

Υπάρχουν εργαλεία για την διεύθυνση της διεργασίας,υπάρχουν και εργαλεία για την τεχνική 

βελτίωσή της.Και τους δύο τύπους µπορεί να τους χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε,από το 

ανώτατο στέλεχος έως τον µηχανικό παραγωγής.Στην κουλτούρα του TQM ο καθένας έχει 

την ευθύνη της διεύθυνσης αλλά και της τεχνικής βελτίωσης των δραστηριοτήτων του.Και οι 

δύο τύποι έχουν έναν κοινό στόχο,την επίτευξη της ποιότητας.Φυσικά,παρόλο που 

επιστηµονική γνώση σηµαίνει επαρκής γνώση και για τους δύο τύπους 

εργαλείων,αναπόφευκτα η πρώτη κατηγορία θα είναι περισσότερο χρήσιµη στους 

µάνατζερ,ενώ η δεύτερη στους ανθρώπους που ασχολούνται µε την τεχνική πλευρά της 

διεργασίας. 

   

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αρχές και οι κανόνες του µάνατζµεντ που υποστηρίζει ο 

Edwards Deming,ενώ στην δεύτερη κατηγορία,οι τεχνικές υπό τον τίτλο Στατιστικός έλεγχος 

διεργασίας(ΣΕ∆) και οι τεχνικές που συνιστώνται από τον δόκτορα Taguchi.Η χρησιµότητά 

τους ήδη έχει αποδειχθεί στην πράξη σε µία πληθώρα περιπτώσεων,ενώ η θεωρητική τους 

αξία έχει αναµφίβολα αναγνωριστεί. 

 

Ο Deming παρέχει µία φιλοσοφία του µάνατζµεντ,µία θεωρία του µάνατζµεντ και 

συγκεκριµένους αποτελεσµατικούς κανόνες,ικανούς να µετασχηµατίσουν οποιαδήποτε 

εταιρική κουλτούρα σε µία γνήσια κουλτούρα του TQM.Από την άλλη πλευρά,οι καινοτόµες 

τεχνικές που υποστηρίζει ο Taguchi και ο ΣΕ∆,παρέχουν τα µέσα για την τεχνική βελτίωση 

οποιασδήποτε διεργασίας σε µία συνολική έννοια,δηλαδή σε κάθε της στάδιο,από το 

σχεδιασµό έως την παραγωγή και την συντήρηση,καθώς και για την διατήρηση υπό έλεγχο 

των βελτιωµένων διαδικασιών.Έν συνεχεία,περιγράφονται περιληπτικά,τα βασικά σηµεία 

αυτών των τεχνικών. 
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3.5.1 Η προσέγγιση του Deming 
 

Ο Deming υποστηρίζει την εφαρµογή της προσέγγισης ενός στατιστικού µάνατζµεντ 

ποιότητας.Θεωρεί σηµαντικότατο το να έχουν τα ανώτατα στελέχη επίγνωση ή τουλάχιστον 

σαφή εκτίµηση της χρησιµότητας των στατιστικών εργαλείων για την επίτευξη καλύτερης 

ποιότητας και αυξηµένης παραγωγικότητας. 

 

Τα βασικά στοιχεία της προσέγγισής του,η οποία είναι προσανατολισµένη στην 

διεργασία,µπορούν να αντιπροσωπευτούν από τρείς µόνο βασικές αρχές και οι οποίες είναι 

οι εξής: 

 

   

3.5.1.1 Η µανία µε την ποιότητα 
 

Το κλειδί για την βελτιωµένη ποιότητα είναι το να επικεντρώσει κανείς τις προσπάθειές του 

για συνεχή βελτίωση σε όλες τις διεργασίες.Πολυάριθµες διεργασίες χρειάζονται 

βελτίωση,συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν θεωρούνται φυσιολογικά ώς 

ελεγχόµενες και αυτών που δεν συνήθως ώς διεργασίες,όπως είναι η εκπαίδευση των 

εργαζοµένων,η αγορά των υλικών και η εξυπηρέτηση των πελατών.Η συνεχής φροντίδα για 

την ποιότητα θα πρέπει να είναι καθήκον καθηµερινό µε µία εµµονή τέτοια,’ωστε τίποτα άλλο 

να µην έχει προτεραιότητα. 

 

 

3.5.1.2 Η χρήση της επιστηµονικής µεθόδου 
 

Το να χρησιµοποιεί κανείς την επιστηµονική προσέγγιση,χωρίς να βασίζεται στις απόψεις και 

στα συναισθήµατα,είναι η καλύτερη µέθοδος για την βελτίωση των διεργασιών.Οι στατιστικές 

τεχνικές που βασίζονται σε δεδοµένα βοηθούν τους µάνατζερ να επικεντρώσουν την 

προσοχή τους περισσότερο στο σύστηµα της παραγωγής παρά στα µεµονωµένα άτοµα και 

να λάβουν αποφάσεις βασισµένες σε γεγονότα και σε απροκατάληπτη πληροφόρηση και όχι 

σε υποκειµενικά ενδόµυχα συναισθήµατα ή απραγµατοποίητες προσδοκίες.Οι στατιστικές 

µέθοδοι µπορούν να βοηθήσουν στην βαθιά κατανόηση της φύσης της διασποράς,του 

εχθρού της ποιότητας.Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των πρωταρχικών 

αιτίων της διασποράς και έπειτα να βοηθήσουν τον έλεγχο ή την εξάλειψή της.Μέσω 

αυτών,µπορεί κανείς να εκµεταλλευτεί µε επιτυχία τις πληροφορίες που προκύπτουν από την 



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 51

διεργασία,πληροφορίες που µπορούν µε την σειρά τους να χρησιµοποιηθούν για να 

προβλεφτούν,να προσδιοριστούν και να διορθωθούν τα λάθη,βελτιώνοντας έτσι την 

ποιότητα και επιτυγχάνοντας την τελειότητα. 

 

 

3.5.1.3. Όλοι σε µία οµάδα 
 
Αυτό περιγράφει την δηµιουργία του συναισθήµατος ανάµεσα στους εργαζοµένους ότι όλοι 

αποτελούν µέρος µίας οµάδας που εργάζεται για έναν κοινό σκοπό,για την αυτοβελτίωσή 

της,καθώς και για την µακροπρόθεσµη επιτυχία της εταιρείας.∆εν υπάρχει χώρος για 

εµπόδια,αποµόνωση και φόβο.∆εν υπάρχει χώρος για ανταγωνισµούς και διαµάχες ανάµεσα 

στα διάφορα τµήµατα της εταιρείας.Τα ανώτατα στελέχη θα πρέπει να παίξουν σηµαντικό 

ρόλο στην εδραίωση ενός οµαδικού πνεύµατος,αναµιγνυόµενα τα ίδια ενεργά στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας.Το οµαδικό πνεύµα θα πρέπει να επεκταθεί και έξω 

από την εταιρεία,για να περιλάβει ακόµα και τους προµηθευτές,σε µία ατµόσφαιρα 

συνεργασίας και εµπιστοσύνης. 

 

 

3.5.1.4 Ο Deming και ο ΣΕ∆ 
 

Ο ίδιος ο Deming θα συνόψιζε ολόκληρη την φιλοσοφία του σε τρείς µόνο λέξεις:’ Ελαττώστε 

την µεταβλητότητα’ .Αυτές οι τρείς λέξεις είναι ουσιώδεις για την αρχή της συνεχούς 

βελτίωσης και για την κατάκτηση της συνέπειας,της πιστότηας,της οµοιοµορφίας-µε άλλα 

λόγια της αξιοπιστίας,της ανταγωνιστικής θέσης και της επιτυχίας.Η ελάττωση της διασποράς 

υπήρξε επίσης και η ουσιαστική επιδίωξη της δουλειάς του Shewhart,που δηµιούργησε το 

διάγραµµα ελέγχου,το βασικό εργαλείο του ΣΕ∆. 

 

Όµως ο Deming συνειδητοποίησε γρήγορα ότι οι ιδέες του Shewhart επιδέχοταν πολύ πιο 

ευρεία εφαρµογή,όχι µόνο στη βιοµηχανία,αλλά και σε ένα µη βιοµηχανικό περιβάλλον. 

 

Η βάση της µέτρησης είναι ένας δείκτης απόδοσης,είτε σε επίπεδο ατοµικό,οµάδος,είτε σε 

επίπεδο επιχειρησιακού τµήµατος, που υπολογίζεται σε χρονικά διαστήµατα (ωριαία, 

ηµερήσια, εβδοµαδιαία κ.λ.π). Η τοποθέτηση των µετρήσεων απόδοσης σε ένα διάγραµµα 

µπορεί να αποκαλύψει ένα ενδεικτικό σχεδιάγραµµα βάσει του οποίου κατάλληλα µέτρα 

µπορούν να ληφθούν.Ο ΣΕ∆ περιλαµβάνει ένα επιστηµονικό στάδιο,που είναι η εκτέλεση 

των απαραίτητων υπολογισµών,έτσι ώστε να µπορούν να εισαχθούν στο διάγραµµα 

γραµµές σχετιζόµενες µε την απόδοση,τα όρια ελέγχου.Εφόσον οι µετρήσεις των 
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δειγµάτων(όσον αφορά στην απόδοση)παραµένουν τυχαία(σε απροσδιόριστο 

σχήµα)ανάµεσα στο ανώτατο και στο κατώτατο όριο,θεωρείται ότι η διεργασία βρίσκεται υπό 

έλεγχο.Η µη τυχαία συµπεριφορά ή οι αποκλίσεις εκτός ορίων,απαιτούν άµεσες 

επανορθωτικές ενέργειες,έτσι ώστε να επανέλθει η διεργασία σε µια σταθερή 

κατάσταση.Αυτή η σταθερή κατάσταση ονοµάζεται στην ορολογία του ΣΕ∆ κατάσταση 

στατιστικού ελέγχου,µια κατάσταση όπου η διασπορά,παρόλο που υφίσταται ακόµα,είναι 

ελέγξιµη και προβλέψιµη. 

 

Οι λειτουργίες που επιτελεί ο ΣΕ∆ δεν είναι µόνο το να υπολογίσει την απόδοση και να 

προσδιορίσει εάν συµµορφώνεται ή όχι µε τις απαιτήσεις του στστιστικού ελέγχου.Επιδιώκει 

επίσης να καθοδηγήσει ενέργειες επί της διεργασίας,στον κατάλληλο χρόνο,έτσι ώστε η 

διασπορά της διεργασίας να ελαχιστοποιηθεί και να προληφθούν µεγαλύτερα προβλήµατα 

στο µέλλον.Ο χρόνος δράσης και το είδος των ενεργειών,καθώς και η ευθύνη για 

αυτές,εξαρτώνταιαπό το εάν τα αίτια της διασποράς είναι ελεγχόµενα(κοινά) ή µη 

ελεγχόµενα(ειδικά). 

 

                              

3.5.1.5 Ειδικά και κοινά αίτια 
 

Σύµφωνα µε την ορολογία του Shewhart, η µη ελεγχόµενη διασπορά οφείλεται σε 

προσδιορίσιµα αίτια,ενώ η ελέγχοµενη παρέκκλιση οφείλεται σε µη 

προσδιορίσιµα,συµπτωµατικά ή τυχαία αίτια.Ο Deming αναφέρεται σε αυτά ως ειδικά και 

κοινά αίτια αντίστοιχα. 

   

Η παραβίαση των ορίων ενός διαγράµµατος ελέγχου ή η παρουσία ενός συγκεκριµένου 

ενδεικτικού διαγράµµατος εντός των ορίων ελέγχου,είναι η ένδειξη ύπαρξης ειδικών αιτίων 

παρέκκλισης,τα οποία συχνά είναι εύκολα αναγνωρίσιµα:µεταβολές των πρώτων 

υλών,απώλειες λόγω καταστροφών των µηχανηµάτων,παρερµηνευµένες αναλογίες 

µεγέθους,περιστασιακές ακατάλληλες ρυθµίσεις των µηχανών.Τα αίτια αυτά δεν είναι κοινά 

για όλες τις εµπλεκόµενες εργασίες και,εποµένως,η ανακάλυψη και η αποµάκρυνσή τους 

απαιτούν επιτόπου ενέργειες από κάποιον που να συνδέεται άµεσα µε την παραγωγική 

διαδικασία. 

 

Τα κοινά αναφέρονται στις διάφορες πηγές διασποράς,σε µια διεργασία που βρίσκεται υπό 

στατιστικό έλεγχο.Αυτά θα µπορούσαν να είναι οι µη ελεγχόµενες περιβαλλοντικές 

συνθήκες,η δεισλειτουργία των φθαρµένων µηχανηµάτων,η µεταβλητότητα των 

αγορασµένων υλικών,οι ανοχές των εξαρτηµάτων,καθώς και άλλα αίτια διασποράς που δεν 
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είναι εµφανή και που µπορεί να είναι ή να µην είναι παρόντα συγχρόνως ανά πάσα στιγµή,τα 

οποία όµως,όταν ληφθούν υπ’όψιν όλα µαζί,παράγουν µη αναµενόµενα 

αποτελέσµατα.Συµπεριφέρονται ως σταθερό σύστηµα τυχαίων αιτίων.Η ανάλυση των κοινών 

αιτίων της παρέκκλισης απαιτεί δράση επί του συστήµατος,συνήθως αυτό είναι το καθήκον 

της διοίκησης,επειδή απαιτεί αλλαγή στη ίδια την διεργασία,στον τρόπο 

σχεδιασµού,οικοδόµησης και εξοπλισµού της. 

   

Η παρερµηνεία όσον αφορά στο είδος του αιτίου και,συνεπώς,οι λανθασµένες ενέργειες,όχι 

µόνο αποτυγχάνουν να βελτιώσουν τα πράγµατα,αλλά µπορεί πραγµατικά να τα κάνουν 

χειρότερα.Θα ήταν µεγάλο λάθος για παράδειγµα,το να προβεί κάποιος σε επιτόπου 

ενέργειες(π.χ ρύθµιση µιας µηχανής),όταν απαιτείται η δραστηριοποίηση του µάνατζµεντ για 

το εν λόγω σύστηµα(π.χ επιλογή προµηθευτών που να εξασφαλίζουν οµοιογενείς πρώτες 

ύλες-µία από τις αρχές του Deming για το µάνατζµεντ). 

 

Το πλεονέκτηµα των τεχνικών του ΣΕ∆ βρίσκεται στην ικανότητά τους να παρέχουν µια 

γλώσσα κοινή,η οποία µπορεί να βοηθήσει όλους τους εργαζοµένους σε µια επιχείρηση να 

αποφεύγουν την επιζήµια παρεµβολή τους στη διεργασία και να διακρίνουν σωστά ανάµεσα 

στα ειδικά και τα κοινά αίτια,αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη υπαιτιότητα και τις 

αλληλοκατηγορίες.Μπορούν έτσι να λαµβάνονται σωστές αποφάσεις όσον αφορά στο τί 

είδους ενέργεια απαιτείται και ποιος θα έχει την ευθύνη για αυτήν.Η βιοµηχανική εµπειρία 

δείχνει ότι µόνο το 15% περίπου των προβληµάτων της παραγωγικής διαδικασίας οφείλεται 

σε ειδικές αιτίες και,εποµένως,τα προβλήµατα αυτά µπορούν να διορθωθούν επιτόπου από 

τους ανθρώπους που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία.Η πλειοψηφία των προβληµάτων-

το άλλο 85%-µπορεί να επιλυθεί µόνο µε την δραστηριοποίηση της διοίκησης πάνω στο 

σύστηµα. 

   

Ένα πράγµα θα πρέπει να γίνει σαφές.Τα όρια ελέγχου δεν είναι όρια προδιαγραφών.Τα 

όρια ελέγχου δεν εξαρτώνται από τυχόν απαιτήσεις,προκαθορισµένες αξιώσεις ή οικονοµικές 

αναγκαιότητες,εξαρτώνται µόνο από το πώς πραγµατικά λειτουργεί η διεργασία εκείνη την 

περίοδο.Αυτό κάνει το διάγραµµα ελέγχου ένα εργαλείο πολύτιµο για τον 

χειριστή.Είναι,επίσης,και ένα πολύτιµο εργαλείο για µάνατζµεντ:οι µάνατζερ που λαµβάνουν 

αποφάσεις για διεργασίες υπό στατιστικό έλεγχο έχουν πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να 

επηρεάσουν πραγµατικά το µέλλον της επιχείρησης. 
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4 Πλάνο Ποιότητας και Παρακολούθηση Έργου 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Η προσέγγιση στην διαχείρηση της ποιότητας περιλαµβάνει το quality plan και τρείς 

σηµαντικές διαδικασίες.Το quality plan συµπληρώνεται κατά την διάρκεια της σχεδιαστικής 

φάσης και τονίζει ότι αυτά που πρόκειται να παραδοθούν είναι ενός αποδεκτού επιπέδου 

ποιότητας. 

 
Κριτήρια ορθότητας και πληρότητας: 
 

Ο σκοπός της πληρότητας και της ορθότητας των κριτηρίων είναι το να γνωστοποιηθεί σε 

κάποιον πελάτη το τί σηµαίνει για κάποιο προϊόν,έτοιµο προς παράδοση,να είναι σωστό και 

πλήρες.Άν καθορίζονται από πρίν τα κριτήρια και οι προσδοκίες,τότε είναι πολύ πιο εύκολο 

να προσεγγιστούν οι απαιτήσεις του πελάτη. 

 

Εξασφόλιση της ποιότητας : 
 
Αυτή δεν αναφέρεται απευθείας σε συγκεκριµένα παραδοτέα.Αναφέρεται σε όλη την 

διαδικασία που χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθούν τα παραδοτέα. 

 

Έλεγχος ποιότητας: 
 

Αναφέρεται στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την δηµιουργία των παραδοτέων του 

έργου.Ο quality control χρησιµοποιείται για να επαληθεύσει ότι τα παραδοτέα είναι 

αποδεκτής ποιότητας και ότι είναι σύµφωνα µε τα κριτήρια ορθότητας που θεσπίστηκαν κατά 

την σχεδίαση της διαδικασίας ποιότητας.Ο quality control είναι στην υπευθυνότητα κυρίως 

του project manager. 

 
 

4.2 Πλάνο ποιότητας (quality plan) 
 

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του πλάνου είναι να εγγυηθεί ότι τα πάντα παρακολουθούνται 

σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητας.Ο πελάτης είναι ευχαριστηµένος καθώς γνωρίζει την 
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διαδικασία που ακολουθείται.Επίσης όλο το τεχνικό προσωπικό εκπαιδεύεται περιοδικά ώστε 

να κατανοήσει τις διαδικασίες µέχρι την παράδοση του προϊόντος. 

 

Τα πεδία που η ποιότητα συναντάται,είναι: 

• Κατάλληλη σχεδίαση και εφαρµογή των προγραµµάτων εργασίας 

• Συλλογή υλικών και κονδυλίων που πρέπει να σταλούν 

• Απαραίτητες εγκρίσεις και κατάλληλη πιστοποίηση 

• Τεχνική εφαρµογή των σχετιζόµενων ορίων της δουλειάς 

• Κατάλληλη εκτέλεση και καθηµερινούς απολογισµούς 

• Κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισµου 

• Προστασία των εκτελούµενων εργασιών µέχρι την παράδοση 

• Κατάλληλη συνεργασία µε τους εκπροσώπους του πελάτη 

• Έγκαιρη παράδοση των προϊόντων 

  

Το quality plan είναι για να καθορίσει τον τρόπο παράδοσης του τελικού προϊόντος,έτσι ώστε 

να είναι σύµφωνο µε τις προσδοκίες ποιότητας του πελάτη και τα πρότυπα ποιότητας του 

προµηθευτή.Το quality plan περιέχει: 

• Τις προσδοκίες ποιότητας του πελάτη 

• Τα κριτήρια αποδοχής.Φτιάχνεται µία λίστα κριτηρίων για το τελικό προϊόν. 

• Το ποιός είναι υπεύθυνος για κάθε είδος ελέγχου ποιότητας του τελικού προϊόντος 

• Αναφορά σε οποιαδήποτε πρότυπα τα οποία πρέπει να πληρούνται 

• Αλλαγές σε διαδικασίες διαχείρισης 

• ∆ιαµόρφωση του πλάνου διαχείρισης 

• Κάποια εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να είναι εγγυηµένη η ποιότητα. 

• ∆ιαµόρφωση πιθανών αλλαγών στις απαιτήσεις ελέγχου 

 

 

4.2.1 Σχέση µεταξύ του πλάνου ποιότητας και του εγχειριδίου ποιότητας 
 

• Το πλάνο ποιότητας καθορίζει την οργάνωση,τις δραστηριότητες,τα εργαλεία και τις 

αναφορές που απαιτούνται για διαβεβαίωση της ποιότητας. 

• Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι η βάση για το πλάνο ποιότητας του έργου 

• Το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαµβάνει προδιαγραφές,διαδικασίες και γενικές κατευθύνσεις 

που πρέπει να υιοθετηθούν 

• Οι απαραίτητες προδιαγραφές και διαδικασίες επιλέγονται από το εγχειρίδιο ποιότητας και 

ενσωµατώνονται στο πλάνο ποιότητας. 
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4.2.2 Γιατί το πλάνο ποιότητας είναι τόσο σηµαντικό : 
 

• Οι προδιαγραφές κάθε έργου είναι αποκλειστικές γι’αυτό το έργο και δεν αναφέρονται και 

σε άλλα έργα. 

• Εξετάζει την προσαρµογή του έργου στις προδιαγραφές του. 

• Εξετάζει ποιές µεταβλητές επηρεάζουν την έκβαση του έργου. 

• Επιτρέπει την χρήση συγκεκριµένων ελέγχων ποιότητας. 

• Μπορεί ν’αναπροσαρµόζεται καθώς το έργο εξελίσσεται. 

• Είναι ένα σηµαντικό οργανωτικό εργαλείο. 

 

 

4.2.3 Γιατί το quality plan χρειάζεται να συµπληρώνει το εγχειρίδιο ποιότητας 
 

• Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι πολύ γενικό,οπότε το quality plan είναι ένας καλύτερος 

οδηγός. 

• Το quality plan θέτει σε εφαρµογή αυτά που αναφέρονται στο quality manual. 

• Σε πολλές περιπτώσεις,το πλάνο ποιότητας προέρχεται από το εγχειρίδιο ποιότητας. 

• Προσαρµόζει αυτά που αναφέρονται στο quality manual στις ανάγκες του συγκεκριµένου 

έργου. 

 

Το quality plan είναι αυτό που καθορίζει όλες τις δραστηριότητες διαβεβαίωσης της ποιότητας 

κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.Στο πλάνο αυτό περιλαµβάνονται οι σκοποί 

του έργου.Καθορίζονται επίσης οι ενέργειες και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν ώστε 

να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.Επίσης,βάση αυτού του πλάνου καθορίζονται οι αρµοδιότητες 

της κάθε οµάδας του έργου. 

   

Το quality manual µπορεί να υιοθετηθεί από έναν project manager για κάποιο συγκεκριµένο 

έργο.Εξαιτίας του ότι το quality plan περιέχει προδιαγραφές ποιότητας και άλλες 

οδηγίες,χρησιµοποιείται σαν βάση για το quality plan.Το quality plan είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

στον εντοπισµό συγκεκριµένων προδιαγραφών ποιότητας για κάποιο συγκεκριµένο 

έργο.Περιέχει πολύ περισσότερα στοιχεία από απλούς οδηγούς προδιαγραφών.Οι 

προδιαγραφές κατά ISO µεταφέρονται από το quality manual στο quality plan.Αυτό 

προσθέτει αξιοπιστία στο έργο. 
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Οι έλεγχοι ποιότητας γενικά είναι στοιχεία των quality manual και µεταφέρονται στα quality 

plan για να εξετάσουν άν κάποιοι φορείς ποιότητας είναι παρόντες στο σύστηµα.Το manual 

είναι κάτι αρκετά στατικό,ενώ το plan είναι κάτι πολύ πιο δυναµικό και µπορεί να 

µεταβάλλεται καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.Τέλος,το quality plan συγκεκριµενοποιεί και 

κάποια άλλα θέµατα,όπως άν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του έργου,τί µορφή αυτές 

παίρνουν και ποιός τις παρακολουθεί. 

 

 

4.3 Η παρακολούθηση του έργου (project monitoring) 
  

Ένα έργο είναι η συλλογή κάποιων δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί ένας συγκεκριµένος 

σκοπός.Η διαχείρηση ενός έργου περιλαµβάνει σχεδίαση του έργου,παρακολούθηση του 

έργου και έλεγχο.Η σχεδίαση του έργου περιλαµβάνει τον καθορισµό του είδους της εργασίας 

που πρέπει να γίνει,τον υπολογισµό της ποσότητας της εργασίας που πρέπει να γίνει και 

εκτίµηση τέλος των απαιτούµενων πηγών. 

 

Η επιτυχηµένη διαχείρηση του έργου εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου στην ώρα 

του,την πραγµατοποίηση του έργου µε έξοδα σύµφωνα µε το αρχικό budget και επίσης την 

πραγµάτωση του έργου ακολοιθώντας τις προδιαγραφές του. 

 

Οι τεχνικές διαχείρησης ενός έργου,παραδοσιακά χρησιµοποιήθηκαν σε κατασκευαστικά 

έργα.Αλλά,η εφαρµογή αυτών των τεχνικών εξαπλώθηκε γρήγορα και σε εντελώς 

διαφορετικά επιστηµονικά πεδία,όπως η ανάπτυξη λογισµικού,ακόµα και στην εξειδικευµένη 

χειρουργική. 

 

Ένα µεγάλο έργο πρέπει να σπάει σε διάφορες διαδικασίες.Η µέθοδος του critical path είναι 

µία βασική τεχνική που αναπτύχθηκε για διαχείρηση έργων.Θεωρώντας ντετερµινιστικούς 

τους χρόνους ολοκλήρωσης κάποιων δραστηριοτήτων,η µέθοδος του critical path καθορίζει 

τον minimum χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Γενικά,υπάρχει πάντα µία ηµεροµηνία περάτωσης του έργου και υπάρχουν πάρα πολλές 

περιπτώσεις στις οποίες η όλη διαδικασία επιταχύνεται έτσι ώστε να υπάρξει συµφωνία µε 

αυτή την ηµεροµηνία.Αυτό το γεγονός υπαγορεύει ότι κάποιες από τις διαδικασίες του έργου 

θα γίνουν ταχύτερα απ’ότι κανονικά.Για κάθε δραστηριότητα ο κανονικός χρόνος περάτωσης 

είναι καθορισµένος. 
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Θεωρώντας τέλος ότι το κόστος µίας δραστηριότητας σχετίζεται µε τον χρόνο περάτωσής 

της,έχουν αναπτυχθεί πολλά µαθηµατικά µοντέλα προγραµµατισµού,τα οποία έχουν σαν 

σκοπό να µειώσουν το κόστος ενός έργου όταν είναι δεδοµένος ο χρόνος περάτωσής του.  

 

Η παρακολούθηση του έργου προσφέρει την ευκολία να παρακολουθείται ένα έργο,προτού 

αυτό εισέλθει σε µία διαδικασία πώλησης.Σε αρχικό στάδιο,εισάγεται σε µία βάση 

δεδοµένων,το πρωτότυπο πρόγραµµα που έχει αρχικά υιοθετηθεί για την εφαρµογή του 

έργου.Έν συνεχεία,η πρόοδος του έργου θα φαίνεται µέσω αυτής της βάσης.Θα φαίνονται 

δηλαδή τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης που θα γίνεται στο έργο και η οποία θα τελείται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα.Αυτά τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις συχνές 

επιθεωρήσεις µπορούν να µεταφέρονται µε ηλεκτρονικό τρόπο,αυτό εξαρτάται βέβαια και 

από την πολυπλοκότητα του λογισµικού που χρησιµοποιείται.Εκτός από τις 

επιθεωρήσεις,κρίσεις σχετικά µε την πρόοδο του έργου µπορούν να γίνονται και µετά από 

κάποια meetings των αναδόχων µε τις σχεδιαστικές οµάδες. 

   

Σχεδιάστηκε λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο έχει σαν σκοπό την συλλογή πληροφοριών για 

κάθε ενδεχόµενη εργασία που θα προκύψει.Αυτό το εργαλείο είναι ένα ισχυρό σύστηµα 

διαχείρησης γνώσης το οποίο υποστηρίζει την ανάκτηση των δεδοµένων µε την σειρά που 

προκύπτουν. 

 

Το σύστηµα επιτρέπει την συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τους εργολήπτες είτε άλλων 

εργαζοµένων οι οποίοι αναµιγνύονται στο έργο σαν σύµβουλοι.Με την βοήθεια του project 

monitoring,έχει κάποιος την ικανότητα να παρακολουθεί γενικές σηµειώσεις που 

προστέθηκαν από την εταιρεία καθώς και άλλες ενέργειες που συνέβησαν.Ακόµα,το project 

monitoring προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο πωλήσεων στην διάθεση του κάθε οργανισµού. 

 

 

4.3.1 Κύρια χαρακτηριστικά 
 

• Κατοχή πληροφοριών σχετικά µε κάθε ενδεχόµενο έργο. 

• Επιτρέπει στους επικεφαλείς του έργου να συντονίζονται. 

• Επιτρέπει στους εργαζόµενους να συντάσσονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που 

ακολουθεί η εταιρεία. 

• Αφήνει την δυνατότητα στους υπεύθυνους πωλήσεων να συνεργάζονται µε τους 

ανάδοχους του έργου. 

• Επιτρέπει την διενέργεια πολλαπλών ταυτόχρονων εργασιών. 
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• Προσφέρει την δυνατότητα συλλογής µεγάλου πλήθους παρατηρήσεων σχετικών µε το 

έργο. 

• Η συνεχή δικτυακή υπηρεσία προσφέρει την δυνατότητα για µία αδιάκοπη πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικές µε το έργο. 

 

 

4.3.2 Πληροφοριακό σύστηµα διαχείρησης του έργου 
 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρησης έργου είναι ένα σύστηµα το οποίο υποστηρίζει και 

διευκολύνει την παράδοση ενός έργου,και πιο συγκεκριµένα εκείνων των έργων που 

εκτελούνται υπό συνθήκες αβεβαιότητας,κάτω από πιέσεις χρόνου και χρήµατος ή έργων 

που είναι δύσκολο να τους γίνει παρακολούθηση.Τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να 

έχει ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρησης του έργου (PMIS), είναι: 

 

1. Συστηµατικήµοντελοποίηση,αναλυτική καταγραφή,εγκυρότητα,και γενική διαχείρηση των 

πληροφοριών και των δεδοµένων τα οποία σχετίζονται µε τον κύκλο ζωής του 

έργου,καθώς επίσης και πραγµατικό έλεγχο των πληροφοριών που προµηθεύονται από 

τις διάφορες οµάδες παρακολούθησης του έργου.Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε 

την βοήθεια µίας δοκιµασµένης δοµής. 

 

2. Ενοποίηση όλων των πληροφοριών που καταφθάνουν καθ’όλη την διάρκεια του κύκλου 

ζωής του έργου.Αυτή η ενοποίηση µπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να αναπτυχθούν 

πιθανές νέες τεχνικές παρακολούθησης ή παράδοσης του έργου. 

 

3. Επεξεργασία και δηµιουργία αναφορών,έτσι ώστε να φανεί η γενικότερη κατάσταση ενός 

δεδοµένου έργου,σε κάθε σηµείο της ζωής του,ή ώστε να µετρηθεί τί επίδραση έχει µία 

απόφαση που πάρθηκε για το συγκεκριµένο έργο και το κατά πόσο επηρεάζει τους 

τελικούς στόχους του έργου.Εποµένως,µέσω του συστήµατος,πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα για παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

 

4. Σε ένα τυπικό έργο,το project management information system πρέπει να είναι διαρκώς 

σε επικοινωνία µε άλλα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται στο έργο.Το project 

management information system εισάγει δεδοµένα από αυτά.Το PMIS τέλος,πρέπει 

προσεχτικά να παρέχει πληροφορίες στα άλλα συστήµατα. 

 

Το PMIS,όπως φαίνεται,δρά σαν ένα σύστηµα ενοποίησης όλων των πληροφοριών των 

σχετικών µε το έργο,περιλαµβάνει τους στόχους του έργου,τους περιορισµούς που έχουν 
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επιβληθεί,και τις προδιαγραφές ποιότητας.Επίσης,πρέπει να έχει την ικανότητα να εξετάζει 

λεπτοµερώς κάθε πιθανή αλλαγή σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου,η οποία θα είναι αντίθετη 

µε τους κανόνες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για το συγκεκριµένο έργο. 

 

 

4.3.3 Η ανάγκη για συστήµατα project management 
 

Τα συστήµατα project management είναι απαραίτητα στο να εφοδιάζουν µε πληροφορίες 

όλες τις οµάδες έργου οι οποίες είναι υποχρεωµένες να επιτύχουν συγκεκριµένους 

στόχους.Το σύστηµα project management πρέπει να παρέχει µία συνεχή πληροφόρηση για 

το πού βρίσκεται το έργο κάθε φορά σε σχέση µε το πού θα έπρεπε να βρισκόταν την ίδια 

στιγµή.Συνεπώς,µία ουσιαστική απαίτηση είναι ότι το project management information 

system πρέπει να παράχει πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο.Κατ’αυτόν τον τρόπο θα είναι 

σε θέση ν’απαντήσει οποιοδήποτε ερώτηµα και άν τεθεί.Εποµένως,το project management 

information system,πρέπει να έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και ασυσχέτιστες µεταξύ 

τους πληροφορίες πολλές φορές και να τις αναλύει συγχρόνως.Αυτό συµβαίνει,εξαιτίας της 

δυναµικής φύσης που έχουν τα έργα σήµερα,τα οποία επηρεάζονται και από τις εξωτερικές 

γενικότερες αβεβαιότητες στην παγκόσµια αγορά.Επίσης,το Project management information 

system θα πρέπει να τείνει ν’αυξήσει την ταχύτητα µε την οποία γίνεται η ροή των 

διαδικασιών.Το σύγχρονο έργο χαρακτηρίζεται από τις τρείς λέξεις (Πολύπλοκο, αβέβαιο, 

γρήγορο). Άρα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι τεχνικές παρακολούθησης και 

διαχείρησης παίζουν σοβαρό ρόλο. 

 

 

4.3.4 Ανασκόπηση των τρέχοντων PROJECT MONITORING SYSTEMS 
 
Ουσιαστικά,υπάρχουν δύο τύποι συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία : 

• Εκείνα τα συστήµατα που αναπτύχθηκαν σαν ιδιόκτητα,και δεν είναι γενικά διαθέσιµα 

πρός τρίτους. 

• Εκείνα τα οποία είναι είτε εµπορικά ανεπτυγµένα,είτε είναι µέρος ερευνητικών εργασιών. 

                            

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες κάποια ιδιόκτητα 

συστήµατα χρησιµοποιούνται από µεγάλους κατασκευαστικούς οργανισµούς και βασίζονται 

σε άλλη τεχνολογία µε διαφορετική αρχιτεκτονική επεξεργασία. 
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4.3.5 Χαρακτηριστικά των τρέχοντων monitoring συστηµάτων 
  

 

4.3.5.1 Hardware 
 

Οι µικροϋπολογιστές είναι το προτιµόµενο hardware για project management software.Η 

γενική τάση είναι κάποια από τα ιδιόκτητα συστήµατα να βασίζονται και σε δυνατότερους 

υπολογιστές.Η γενική επικράτηση των µικροϋπολογιστών δεν θα πρέπει να οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι απαιτήσεις σε hardware θα είναι πάντα οι µικροϋπολογιστές.Ωστόσο,οι 

ικανότητες των τρέχουσων µικροϋπολογιστών αυξάνονται,και πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα 

δίκτυο διασυνδεδεµένων µικροϋπολογιστών θα ικανοποιεί τις ανάγκες σε hardware των 

µελλοντικών project management συστηµάτων. 

 

 

4.3.5.2 Αλληλεπίδραση συστηµάτων 
 

Πολλά εµπορικά συστήµατα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και είναι ικανά να συνεργάζονται µε 

ποικιλία project management software.Σαν παράδειγµα,µπορεί να αναφερθεί,ότι το Planview 

µπορεί ν’αλληλεπιδράσει µε το Microsoft project,µε το Project manager Workbench και µε 

άλλα.Το Planview µπορεί επίσης να δηµιουργήσει αρχεία µε διαφορετικά formats,όπως 

ASCII,XLS,WKS,CSV,MPX και DIF.Από την άλλη µεριά,τα πρωτότυπα συστήµατα 

στηρίζονται κυρίως στο δικό τους περιβάλλον εφαρµογής και µπορούν και να µην 

συνεργάζονται µε άλλα συστήµατα. 

 

 

4.3.5.3 Φιλικότητα µε τον χρήστη 
 

Τα περισσότερα από τα εµπορικά συστήµατα είναι φιλικά πρός τον χρήστη.Αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι βασίζονται σε περιβάλλον windows.Τα πρωτότυπα συστήµατα είναι λιγότερο 

φιλικά από τα εµπορικά. 

 

 

4.3.4.4 Λειτουργίες project management 
 

Τα περισσότερα εµπορικά συστήµατα καλύπτουν τον σχεδιασµό του έργου,τον έλεγχο του 

έργου και τον χρονικό σχεδιασµό αυτού.Βέβαια,δεν έχουν όλα τα εµπορικά συστήµατα τις 
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ίδιες δυνατότητες.Επίσης,το βασικό µοντέλο δεδοµένων στο οποίο στηρίζονται τα 

περισσότερα συστήµατα,είναι στηριγµένο στην ανάλυση της κρίσιµης διαδροµής των έργων. 

 

 

4.3.4.5 Η προοπτική της τεχνολογίας της πληροφορίας  
 

Η τεχνολογία της πληροφορίας είναι η εφαρµογή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας,του 

χειρισµού και διάδοσης της πληροφορίας σε όλες τις µορφές της,όπως κείµενο,γραφικές 

παραστάσεις,φωνή είτε συνδυασµοί αυτών.Η γρήγορη ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας της 

πληροφορίας έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο τα έργα σχεδιάζονται και 

διαχειρίζονται.Όπως επισηµάνθηκε και πρίν,τα έργα τείνουν να γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκα µε εκατοντάδες παράλληλες δραστηριότητες και πολλά inputs.Η αποτελεσµατική 

εφαρµογή της θεωρίας της πληροφορίας εντός των έργων,έχει σαν συνέπεια την βελτίωση 

της επικοινωνίας των διαφόρων διαδικασιών και το έργο διευκολύνεται λόγω του ότι 

επιτυγχάνεται καλύτερη διανοµή των διάφορων λειτουργιών.∆ηλαδή,υπάρχει,µία καλύτερη 

εφαρµογή και ένας βέλτιστος αυτοµατισµός όλων των δραστηριοτήτων στο έργο. 

 

Επίσης επιτρέπει στις οµάδες του έργου να λειτουργούν πιο αποδοτικά.Το στήσιµο του 

δικτύου πληροφοριών έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντικό κέρδος στον χρόνο του έργου και στο 

κόστος. 

 

Η ανάπτυξη των multimedia επικοινωνιών σηµαίνει την ύπαρξη µεγαλύτερης ποικιλίας 

πληροφοριών που χρησιµοποιούνται ώς input,όπως ήχος-εικόνα-video.Σαν εξήγηση,η 

γενίκευση των τρισδιάστατων εικόνων σε όλη την έκταση του έργου,κάτι που θα επιτρέψει 

στους κατασκευαστές του κάθε τµήµατος να έχουν µία καλύτερη εκτίµηση του σκοπού του 

συγκεκριµένου τµήµατος.Έτσι,οι κατασκευαστές προχωρούν σε ένα βελτιωµένο σχέδιο για το 

τµήµα αυτό.Επίσης,µέσω της εφαρµογής video,µπορεί το έργο να φανεί ακόµα πιο προσιτό 

και να φανεί ο σκοπός υλοποίησής του.Αυτή η multimedia πληροφορία µπορεί να γίνει 

παγκόσµια µέσω του δικτύου.Άλλες µορφές πληροφορίας,όπως η µετάδοση φωνής είτε οι 

κινούµενες εικόνες µπορούν να προσφέρουν µία εξήγηση και µία καθοδήγηση στο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

 

4.3.4.6 Παρακολούθηση έργου και ροή πληροφοριών 
 

Ο υπεύθυνος του έργου ασχολείται κυρίως µε την εφαρµογή αυτών που προβλέπονται από 

τις προγραµµατικές συµφωνίες.Αυτός είναι εκείνος που καθορίζει το τί χρειάζεται να γίνει για 
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να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών.∆ηλαδή,αυτός ουσιαστικά µεταφέρει τα 

δεδοµένα στα διάφορα τµήµατα και δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες παρουσιάζονται 

δυσκολίες στην διανοµή αυτών των δεδοµένων. 

 

∆εν είναι ασύνηθες να εµφανιστούν προβλήµατα επικοινωνίας σε ένα έργο,σαν αποτέλεσµα 

κακής ερµηνείας των απαιτήσεων ενός πελάτη είτε λόγω κακής ερµηνείας των 

σχεδίων.Ακόµη,παρατηρούνται περιπτώσεις κακής εκτέλεσης των σχεδίων,υιοθέτησης 

αυθαίρετων πληροφοριών καθώς και η έλλειψη καθορισµένων πρωτοκόλλων.Ο επιθεωρητής 

του έργου πρέπει να είναι συχνά πολύ αποφασιστικός και να συγκρούεται µε τα 

συνεργαζόµενα τµήµατα. 

 

Κάτω από τις σηµερινές συνθήκες διεκπεραίωσης ενός έργου,ο ρόλος του επιθεωρητή του 

έργου έχει πάψει να είναι µόνο οργανωτικός και διαχειριστικός,αλλά έχει µετατραπεί στο να 

είναι ο κύριος οδηγός όλων των δραστηριοτήτων.Πρέπει να είναι άρτια τεχνικά και 

τεχνολογικά καταρτισµένος και πρέπει να ωθεί το έργο στην εκπλήρωση όλων των 

συµφωνηµένων λειτουργιών. 

 

Η νόµιµη δοµή κάτω από την οποία γίνεται η εκτέλεση των έργων πρέπει να αλλάξει έτσι 

ώστε να διαβεβαιώνει ότι οι αντικειµενικοί στόχοι αυτών που συµµετέχουν στο έργο είναι 

πλήρως ευθυγραµµισµένοι µε τους στόχους του έργου. 

 

Για να υποστηριχθεί η διαχείρηση του έργου µε σκοπό την εκπλήρωση όλων των στόχων 

του,η ροή των πληροφοριών πρέπει να τίθεται υπό συνεχή έλεγχο,έτσι ώστε όχι µόνο να 

ελλατώνονται τα λάθη,αλλά και να δηµιουργηθεί υψηλός βαθµός συνεργασίας µεταξύ των 

επιµέρους οµάδων. 

 

Η πληροφορία σε ένα µεγάλο έργο αποτελείται από πολλούς τύπους.Καταρχάς,υπάρχει η 

σχεδιαστική πληροφορία,η πληροφορία η σχετική µε την διαδικασία της παρακολούθησης και 

της διαχείρησης καθώς και η πληροφορία για την παραγωγή. 

 

 

4.3.4.7 Μοντέλο παρακολούθησης 
 

Ένας τρόπος για να δηµιουργηθεί µία δοµή ελέγχου της παρακολούθησης είναι να 

δηµιουργηθεί ένα πληροφοριακό µοντέλο µοναδικό για κάθε φάση του έργου.∆ηµιουργώντας 

ένα µοντέλο για το έργο,είναι επιθυµητό να συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από µία 

γενική βιβλιοθήκη στοιχείων.Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το επιλεγµένο πληροφοριακό 



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 65

µοντέλο πρέπει να είναι ικανό να δηµιουργήσει ένα πρωτόκολλο,βάση του οποίου θα κρίνεται 

η πορεία του έργου.Επίσης,το πρωτόκολλο,πρέπει να προνοεί συνθήκες για την επιτυχή 

πορεία του έργου. 

 

Τα συστήµατα επικοινωνούν µεταξύ τους,ελέγχουν τις πληροφορίες που ανταλάσσονται και 

χρησιµοποιούν,όπως αναφέρθηκε,κάποιο πρωτόκολλο,έτσι ώστε να λαµβάνουν και να 

κωδικοποιούν. 

 

Όπως αναφέρθηκε,κάθε µοντέλο είναι µοναδικό για κάθε φάση του έργου.Θεωρητικά,κάθε 

τοµέας πρέπει,να δηµιουργεί το σχέδιό του χρησιµοποιώντας µία συλλογή αντικειµένων τα 

οποία υπάρχουν σε µία κεντρική βιβλιοθήκη.Κάθε τοµέας χρησιµοποιεί τα δικά του 

αντικείµενα αλλά αυτά συνδέονται αυτόµατα µε άλλα των υπόλοιπον τοµέων. 
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5 Πληροφοριακά Συστήµατα 
 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

 

5.1.1 Σκοπός και όρια 
 
Ο κύριος σκοπός τους είναι να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση µεθόδων,τεχνικών και 

εργαλείων τα οποία σχετίζονται µε τα πληροφοριακά συστήµατα,στις επιχειρήσεις.Ένα 

πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να καθοριστεί τεχνικά σαν ένα σύνολο αλληλοσυνδεόµενων 

στοιχείων,το οποίο συλλέγει,αποθηκεύει,αναλύει και διανέµει πληροφορία,υποστηρίζοντας 

έτσι την διαδικασία ελέγχου σε έναν οργανισµό.Επιπροσθέτως,για να υποστηριχθεί η λήψη 

αποφάσεων,ο συντονισµός και ο έλεγχος,τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν επίσης να 

βοηθήσουν τους managers και τους εργαζόµενους ν’αναλύσουν τα προβλήµατα,να κάνουν 

πιο κατανοητά κάποια σύνθετα θέµατα και να δηµιουργήσουν νέα προϊόντα. 

 

Τα πληροφοριακά συστήµατα περιέχουν πληροφορία σχετικά µε πράγµατα εντός µίας 

εταιρείας είτε για πράγµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον της.Με τον όρο 

πληροφοριακά,εννοούνται κάποια δεδοµένα τα οποία είναι πολύ χρήσιµα.Με τον όρο 

δεδοµένα,εννοείται µία ροή δεδοµένων τα οποία αντιπροσωπεύουν κάποια γεγονότα που 

συµβαίνουν εντός της επιχείρησης ή στο περιβάλλον αυτής.Αυτά τα δεδοµένα οργανώνονται 

έτσι ώστε να µπορέσουν να γίνουν κατανοητά και να χρησιµοποιηθούν. 

  

Υπάρχουν τρείς δραστηριότητες σε ένα πληροφοριακό σύστηµα,οι οποίες βοηθούν στην 

παραγωγή πληροφοριών,τις οποίες χρειάζεται κάποια εταιρεία για να πάρει κάποιες 

αποφάσεις,να ελέγξει τις λειτουργίες,να αναλύσει τα προβλήµατα,και να δηµιουργήσει νέα 

προιόντα και υπηρεσίες.Αυτές οι τρείς δραστηριότητες είναι οι: 

• Input 

• Processing 

• Output 
 

Το input αντιπροσωπεύει την συλλογή της ροής δεδοµένων.Το processing µετατρέπει τα 

δεδοµένα σε µία πιο κατανοητή µορφή.Το output τέλος,µεταφέρει την επεξεργασµένη 

πληροφορία.Τα πληροφοριακά συστήµατα επίσης,υποστηρίζουν την διαδικασία της 

ανατροφοδότησης κατά την οποία µπορούν να γίνουν κάποιες διορθώσεις στην φάση του 
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input,βάση κάποιων διαπιστώσεων που έγιναν στην φάση του output.Τα πληροφοριακά 

συστήµατα είναι δοµηµένα,βάση συγκεκριµένων κανόνων,οι οποίοι δεν µεταβάλλονται 

εύκολα. 

 

 

5.1.2 Πεδίο δράσης  
                             

Ο σχεδιασµός,η ανάλυση,η εφαρµογή,η εκτίµηση και η διαχείριση των πληροφοριακών 

συστηµάτων τα οποία χρησιµοποιούν την τεχνολογία της πληροφορίας για να υποστηρίξουν 

και να συντονίσουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης,περιλαµβάνουν: 

                      

• Αποδοτική χρησιµοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στο γενικότερο πλαίσιο 

οργάνωσης. 

• Αλληλοεξάρτηση των τεχνολογιών πληροφορίας και της δοµής της οργάνωσης.Σχέση 

µεταξύ τους και αλληλεπίδραση. 

• Εκτίµηση και διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων 

• Ανάλυση,σχεδιασµός και εφαρµογή συστηµάτων βάσεων δεδοµένων. 

• ∆ιαχείριση της γνώσης,της πληροφορίας και των δεδοµένων σε µία επιχείρηση. 

• Εφαρµογές σε επιχειρήσεις όπως: ∆ιεξαγωγή διαδικασιών,ανάλυση 

δεδοµένων,υποστήριξη συστηµάτων αποφάσεων,υποστήριξη αυτοµατοποίησης της 

παραγωγής,και συντονισµός και αλληλεπίδραση άλλων εφαρµογών. 

 

 

5.2 Σχεδιασµός και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστηµάτων 
 
 

5.2.1 Πεδία δράσης 
           

1. Ανάπτυξη θεωριών σχετικών µε τον σχεδιασµό,την ανάλυση και την αξιολόγηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

2. Ανάπτυξη τεχνικών,εργαλείων και µεθόδων εφαρµογής αυτών των θεωριών 

στα:Σχεδιασµό,απαιτήσεις και προδιαγραφές του συστήµατος,εκτίµηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων. 
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5.2.2 Αλληλεπίδραση πληροφοριακών συστηµάτων και οργάνωσης 
 

 

5.2.2.1 Σκοπός 
 

Η ανίχνευση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ τριών στοιχείων.Αφενός των 

πληροφοριακών συστηµάτων,της τεχνολογίας της πληροφορίας,και αφετέρου το πώς αυτά 

συνδέονται µε την οργάνωση της επιχείρησης.Τα πληροφοριακά συστήµατα περιλαµβάνουν: 

• Επεξεργασία της πληροφορίας,τον σχεδιασµό των συστηµάτων,την εφαρµογή σε 

προβλήµατα οργάνωσης και την οικονοµική διακίνηση της πληροφορίας  

• Τεχνολογικές αλλαγές,όπως µικρουπολογιστές,κατανεµηµένη επεξεργασία και νέες 

µεθόδους τηλεπικοινωνιών 

             

 

5.3 Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων 
 
Η εφαρµογή της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστηµάτων για ν’αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των αποφάσεων που λαµβάνονται,σε περιπτώσεις αποφάσεων για την 

εφαρµογή εργασιών οι οποίες δεν µπορούν να καθοριστούν από πρίν. 

 

Ο κύριος σκοπός είναι η βελτίωση των µεθόδων σύνθεσης και εφαρµογής της πρωτογενούς 

γνώσης που υπάρχει,σε πρακτικά συστήµατα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.Η 

πρωτογενή γνώση περιλαµβάνει: 

1. Τεχνολογία πληροφορίας 

2. Τεχνητή νοηµοσύνη 

3. Θεωρία αποφάσεων 

4. Θεωρία οργάνωσης 

5. Μοντελοποίηση λειτουργιών 

 
 

5.4 Πληροφοριακά συστήµατα στην δηµόσια διοίκηση 
 
Ο σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριακών συστηµάτων που σχετίζονται 

µε δηµόσια διοίκηση σε διεθνές,εθνικό και τοπικό επίπεδο.Η έµφαση δίνεται στην 
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χρησιµοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων για την πρόβλεψη των υπηρεσιών του 

πολίτη,σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη πραγµατοποίηση των κοινωνικών στόχων. 

 

 

5.4.1 Πεδία δράσης 
          

• Ανάλυση της πολιτικής επεξεργασίας της πληροφορίας στον τοµέα της δηµόσιας 

διοίκησης 

• Εξέταση ορισµένων ειδικών εφαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων στην δηµόσια 

διοίκηση. 

• Ανάλυση των επιρροών των πληροφοριακών συστηµάτων στην δηµόσια διοίκηση. 

 

 

5.5 ∆ιάδοση της τεχνολογίας της πληροφορίας 
 

Ο κύριος σκοπός είναι η ανακάλυψη πρακτικών µεθόδων και τεχνικών για την διάδοση της 

τεχνολογίας της πληροφορίας 

 

 

5.5.1 Πεδία δράσης 
 

• Εφαρµογή τεχνολογιών διάδοσης και διανοµής της πληροφορίας σε επιχειρήσεις 

• ∆ιάδοση της τεχνολογίας και ενσωµάτωσή της σε συστήµατα πωλήσεων και 

εξυπηρέτησης πελατών. 

• ∆ιάδοση τεχνολογιών συστηµάτων σε managers και σε σπόνσορες συστηµάτων. 

• Ανάπτυξη µοντέλων και δοµών για την διανοµή της πληροφορίας. 

• Ανίχνευση ριψοκίνδυνων τµηµάτων που µπορούν να επηρεάσουν την διανοµή της 

πληροφορίας και στρατηγικές για έλεγχο αυτών 

• Μέθοδοι που βελτιώνουν την απόδοση της διανοµής της πληροφορίας λαµβάνοντας 

υπόψη τον τρόπο και τον χρόνο µετάδοσης 

• Ανακάλυψη προδιαγραφών οι οποίες θα διευκολύνουν την µετάδοση της πληροφορίας. 
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5.6 Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης (management information 
systems) 

 
Το κύριο έργο κάθε επιπέδου διοίκησης είναι η λήψη απόφασης.Σκοπός ενός 

πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης( MIS,-management information system) είναι να 

παρέχει τις ορθές,πλήρεις και σχετικές πληροφορίες,σε όλα τα επίπεδα διοίκησης,µε την 

επιθυµητή µορφή και κατά τον οικονοµικότερο τρόπο.Το σύστηµα πρέπει να είναι ευέλικτο 

και να υπάρχει η δυνατότητα επεκτάσεώς του προς κάθε κατεύθυνση.Το σύστηµα αυτό 

αποτελείται από σύνολο ανθρώπων,µηχανών και διαδικασιών,οι οποίες διακρίνονται στα 

εξής υποσυστήµατα: 

 

1. Υποσύστηµα συλλογής δεδοµένων 

2. Υποσύστηµα µεταβίβασης δεδοµένων 

3. Υποσύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων 

4. Υποσύστηµα εύρεσης δεδοµένων 

5. Υποσύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων 

6. Υποσύστηµα επικοινωνίας πληροφοριών 

7. Υποσύστηµα προσδιορισµού πληροφοριακών αναγκών 

8. Υποσύστηµα αξιολόγησης και ελέγχου 

9. Υποσύστηµα παρουσίασης πληροφοριών 

 

Μπορεί να δοθεί και ένας ορισµός για το τί είναι ένα management information system (MIS). 

• MIS είναι το πληροφοριακό σύστηµα µίας επιχείρησης,το οποίο επιτρέπει την 

συντονισµένη και έγκαιρη συλλογή,επεξεργασία και ερµηνεία πληροφοριών κρίσιµων για 

την λειτουργία αυτής,µε στόχο την λήψη ορθών αποφάσεων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα 

και τελικό σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης.Τα MIS διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στις εξής περιοχές δραστηριοτήτων: 

A. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος της επιχείρησης.Λήψη 

διορθωτικών µέτρων που πιθανώς θα χρειαστούν λόγω παρακκλίσεων από το 

πρόγραµµα. 

B. Συντονισµός των τµηµάτων της επιχείρησης προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

C. Εκτίµηση της απόδοσης της επιχείρησης κατά την διάρκεια όλων των σταδίων του 

προγραµµατισµού. 

 

Η παροχή πληροφοριών προς την διοίκηση,βοηθάει στην ανάπτυξη τρόπων ελέγχου,οι 

οποίοι επιτρέπουν: 
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1. Συστηµατικό προγραµµατισµό και παρακολούθηση των αλλαγών των σχεδίων και των 

διορθωτικών µέτρων. 

2. Ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας και διεύρυνση της παραγωγικότητάς της. 

                        

Τα MIS έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά: 

• Το MIS καθίσταται µέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

• Αποτελούνται,όπως ειπώθηκε,από υποσυστήµατα. 

• Χρησιµοποιούν βάσεις πληροφοριών.Αυτές περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους 

προµηθευτές,τους πελάτες,τα αποθέµατα υλικών και την παραγωγή.Η προσπέλαση της 

βάσης πληροφοριών έχει κάποιους προκαθορισµένους περιορισµούς ασφαλείας και 

χρονικούς περιορισµούς.Αυτή η προσπέλαση είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα 

του MIS. 

• Απαιτείται ευελιξία για να καλύπτονται µελλοντικές ανάγκες. 

• Απαιτείται η χρήση υποδειγµάτων (µοντέλων) αποφάσεως. 

 

Για την ανάπτυξη ενός MIS σε µία επιχείρηση,πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί 

παράγοντες,οι βασικότεροι των οποίων είναι: 

1.Το ύψος της επένδυσης σε σχέση µε το αναµενόµενο αποτέλεσµα από την χρήση του MIS. 

2.Η έκταση και το επίπεδο ολοκλήρωσης του MIS. 

3.Η αρχιτεκτονική του MIS. 

4.Οι τεχνικές προυποθέσεις για την ανάπτυξη του MIS. 

 

Η αρχιτεκτονική ενός MIS πρέπει να καλύπτει τα εξής: 

• Οι χρησιµοποιούµενες πληροφορίες για τον διοικητικό προγραµµατισµό και έλεγχο,θα 

είναι : 

1. Προσανατολισµένες για λήψη αποφάσεων 

2. Κατευθυνόµενες σε περιοχές κρίσιµων αποφάσεων. 

• Η καλώς οργανωµένη βάση πληροφοριών θα εξυπηρετεί τα συγκεντρωµένα και τα 

αποκεντρωµένα πληροφοριακά συστήµατα. 

• Το MIS θα σχεδιαστεί πρωτίστως πρός όφελος της εταιρείας και κατά δεύτερο λόγο πρός 

όφελος των επιµέρους διευθύνσεων ή τµηµάτων αυτής. 

 

Σε αυτό το σηµείο αναφέρονται τα βασικά µέρη ενός MIS: 

• Οι users: Υπάρχουν users δύο ειδών,οι users εισόδου και οι users εξόδου.Οι users 

εισόδου παρέχουν τα δεδοµένα πηγής πρός την βάση πληροφοριών.Επίσης,χειρίζονται 

τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της επεξεργασίας.Οι users είναι 
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κυρίως υπεύθυνοι για την πληρότητα,ακρίβειακαι ενηµέρωση της βάσης 

πληροφοριών.Αντίθετα,οι users εξόδου αντιπροσωπεύουν τον διοικητικό έλεγχο και 

προγραµµατισµό της επιχείρησης. 

• Το σύστηµα επεξεργασίας εισόδου:Εδώ,υπάρχει η εισαγωγή στοιχείων,ο έλεγχος των 

στοιχείων εισόδου και η εισαγωγή των στοιχείων εισόδου στην βάση πληροφοριών 

• Το σύστηµα επικοινωνίας µέσω τερµατικών : 

• Το σύστηµα οργάνωσης και διαχείρισης της βάσης πληροφοριών:Αυτό το σύστηµα 

ρυθµίζει την επικοινωνία µεταξύ της βάσης πληροφοριών και του συνολικού 

συστήµατος.Χειρίζεται δύο κατηγορίες αρχείων.Είναι καταρχήν τα αρχεία που περιέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης,και κατά δεύτερο 

περιέχονται αρχεία µε πληροφορίες για την δοµή της βάσης πληροφοριών. 

• Σύστηµα επεξεργασίας ερωτήσεων και εξόδου 

• Τα ανεξάρτητα συστήµατα:Τα ανεξάρτητα συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

πληροφορίες της βάσης πληροφοριών,δεν µπορούν όµως να τοποθετήσουν 

πληροφορίες εντός αυτής.Οι πίνακες αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τα 

ανεξάρτητα συστήµατα απευθύνονται στους users εισόδου και εξόδου. 

        

  Συνοψίζοντας,οι κυριότεροι στόχοι ενός MIS σε µία επιχείρηση,είναι: 

1. Παροχή καλύτερης βάσης για την λήψη αποφάσεων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. 

2. Ελαχιστοποίηση του κόστους συλλογής,αποθήκευσης,επεξεργασίας και διανοµής των 

πληροφοριών. 

3. Επίλυση διοικητικών και ειδικών εφαρµογών. 

                              

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα κατά την ανάπτυξη των MIS είναι: 

• Η συλλογή πληροφοριών από διάφορα τµήµατα της επιχείρησης,µε αποτέλεσµα τα 

αρχεία να µην είναι συνήθως ενηµερωµένα στον κατάλληλο βαθµό,σε µία δεδοµένη 

χρονική στιγµή. 

• Η αποτύπωση του υποδείγµατος απόφασης. 

 

 

5.7 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
  Οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός MIS συστήµατος εµπίπτουν κυρίως σε 3 

κατηγορίες,από τεχνικής απόψεως: 
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1. Απαιτήσεις σχεδιάσεως (διαδικασίες συλλογής πληροφοριών,ευελιξία σε 

αλλαγές,εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών,συγκέντρωση και επεξεργασία 

µόνον των τελείως απαραίτητων πληροφοριών ) 
2. Απαιτήσεις hardware 

Πολυπρογραµµατισµός και πολυεπεξεργασία. 

3. Απαιτήσεις σε software 
 

Ο ρόλος του MIS καθίσταται σηµαντικότερος όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης.Για την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του MIS πρέπει να καθοριστεί ο 

τρόπος τοποθέτησής του στο οργανόγραµµα της επιχείρησης.Σε πολλές επιχειρήσεις,το MIS 

αναπτύσσεται συγκεντρωτικά ενώ σε άλλες αποκεντρωτικά.Γενικά,προτείνεται ο συνδυασµός 

των δύο,για την δηµιουργία ενός κεντρικού πυρήνα ατόµων,τα οποία συνεργαζόµενα µε τους 

users θα αναπτύσσουν συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά πληροφοριακά συστήµατα, 

αναλόγως των αναγκών, έτσι ώστε το σύνολο των προγραµµάτων που αποτελεί το MIS να 

επιδρά αποδοτικά στην βάση πληροφοριών. 

   

  Η ανάπτυξη του MIS σε µία επιχείρηση γίνεται σταδιακώς.Οι απαραίτητες ενέργειες είναι : 

• Ερεθισµός για ανάπτυξη του MIS 

• Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας ( περιλαµβάνει τον καθορισµό του προβλήµατος 

διοίκησης.Την διερεύνηση της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης,των στόχων της και 

του µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού της.Τον καθορισµό των αντικειµενικών στόχων 

του MIS.Εκτίµηση του κόστους αναπτύξεως,εγκαταστάσεως και λειτουργίας του 

MIS.Τέλος,σύγκριση του κόστους του MIS σε σχέση µε το όφελος από αυτό. 

• Προτάσεις για τις προδιαγραφές του MIS 

• Συµφωνία όλης της διοίκησης 

• Ανάλυση και σχεδίαση του MIS 

• Εγκατάσταση του MIS 

• Αξιολόγηση και βελτίωση του MIS 
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6 Πληροφοριακά Συστήµατα για Έλεγχο Ποιότητας 
 

6.1 Εισαγωγή 
 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον,όλες οι εταιρείες προσπαθούν 

συνεχώς να βελτιώσουν τις διαδικασίες παρακολούθησης.Για πολλούς οργανισµούς,η 

διαδικασία του total quality management µπορεί να πραγµατοποιηθεί από µία ειδική οµάδα 

εργαζοµένων.Ωστόσο,στην πραγµατικότητα,υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη ενός 

συγκεκριµένου µηχανισµού ο οποίος θα κατευθύνει την παρακολούθηση.Ήδη,πολλοί 

οργανισµοί,έχουν δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο σηµαντικό ρόλο που έχουν κάποια εργαλεία 

λογισµικού στο total quality management. 

   

Η ποιότητα έχει εξελιχθεί σε µία από τις κυριότερες επιχειρηµατικές στρατηγικές και ίσως ο 

πιο σοβαρός τρόπος για να επιτευχθεί επιχειρηµατική επιτυχία στην παγκόσµια 

αγορά.Συνεπώς,η βιοµηχανία προσδοκά µία αποτελεσµατική βοήθεια για να επιτευχθεί 

ασφαλή ποιοτική ανάλυση.Αυτή η βοήθεια θα έρθει από ένα πλήρες πληροφοριακό σύστηµα 

ποιότητας.(QIS, quality information system ) 

  

Θεωρητικά,ένα πλήρες QIS καλύπτει 3 στάδια : 

• ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:,το οποίο σχετίζεται µε τις ανάγκες των πελατών,τον 

σχεδιασµό της παραγωγής και γενικά τον σχεδιασµό της όλης διαδικασίας. 

• ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:,το οποίο σχετίζεται µε δραστηριότητες που περιλαµβάνουν 

στατιστικό έλεγχο της διαδικασίας,επιθεώρηση και συντήρηση εξοπλισµού. 

• ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:,το οποίο σχετίζεται µε διανοµή,πωλήσεις και απόδοση 

του προιόντος. 
 
Γενικά,κατά την διάρκεια ενός οποιουδήποτε κατασκευαστικού έργου,το οποίο όπως 

αναφέρθηκε,χωρίζεται τρία στάδια,γίνονται αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι οι οποίοι είναι και αυτοί 

που θα καθορίσουν την πορεία και την χρονική εξέλιξη του έργου.Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται 

από οµάδες εργασίας που έχουν συσταθεί µε µόνο σκοπό την πραγµατοποίηση αυτών των 

ελέγχων.Όµως,στους περισσότερους από αυτούς τους ελέγχους,συµβάλλει και κάποιο 

πληροφοριακό σύστηµα,το οποιό πρέπει να είναι κατάλληλα δοµηµένο.Όπως γίνεται 

αντιληπτό,εκτελείται µία αλυσίδα ελέγχων.Εδώ λοιπόν φαίνεται η σηµασία του 

πληροφοριακού συστήµατος το οποίο υποστηρίζει την σειριακή εκτέλεση αυτών των ελέγχων 

και δεν θα επιτρέψει σε καµία περίπτωση να συµβεί κάποια πιθανή παράλειψη ενός 

ενδιάµεσου ελέγχου. 
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Τα δεδοµένα που συλλέγονται για το συγκεκριµένο έργο,µετά την διενέργεια των 

ελέγχων,φυλλάσονται εντός του πληροφοριακού συστήµατος για πρακτικούς αλλά και για 

στατιστικούς λόγους.Βέβαια,το πληροφοριακό σύστηµα εκτός από κατάλληλα δοµηµένο θα 

πρέπει να έχει τροφοδοτηθεί και µε τις κατάλληλες προδιαγραφές,έτσι ώστε ν’αξιολογούνται 

σωστά τα αποτελέσµατα των διάφορων ελέγχων.Το σύστηµα συλλογής και καταχώρησης 

των στοιχείων πρέπει να είναι απλό στη συλλογή και πολύ αποτελεσµατικό στην 

επεξεργασία των στοιχείων. 

 

Οι διάφοροι έλεγχοι,ανά στάδιο παραγωγής,φαίνονται παρακάτω.Πρέπει να επισηµανθεί ότι 

οι συγκεκριµένοι έλεγχοι αναφέρονται στην περίπτωση οποιουδήποτε κατασκευαστικού 

έργου. 

 

 

6.1.1 ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

• Επιλογή και έλεγχος πρώτων υλών 

• Έλεγχος της καταλληλότητας της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών 

• Έλεγχος επάρκειας πρώτων υλών 

• Εξέταση της συµµόρφωσης ή µη όλων των πρώτων υλών σύµφωνα µε το ISO 9000 

• Επιλογή και έλεγχος των κατάλληλων µηχανηµάτων που βοηθούν στην παραγωγή-

κατασκευή του έργου 

• Εξασφάλιση αξιοπιστίας µηχανηµάτων µετά από συνεχή παρακολούθηση 

• Έλεγχος ποιότητας για τα ανταλλακτικά που προµηθεύεται ο κατασκευαστής του έργου 

• Ανάπτυξη προγράµµατος συντήρησης και επισκευής όλων των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται στι έργο 

• Έλεγχος της απόδοσης και της παραγωγικότητας της κάθε µηχανής ξεχωριστά 

• Σύσταση βιβλιαρίου για την κάθε µηχανή ξεχωριστά(αυτό περιέχει τεχνικές 

προδιαγραφές,την ηµερήσια απασχόληση της κάθε µηχανής,και το πρόγραµµα 

επισκευών που έχει δεχτεί) 

• Σύσταση ηµερήσιου δελτίου εργασίας του κάθε µηχανήµατος.Μέσω αυτού ελέγχονται οι 

ώρες λειτουργίας της µηχανής ηµερησίως 

• Σύσταση εβδοµαδιαίου και µηνιαίου δελτίου για την κάθε µηχανή 

• Έλεγχος των µηχανών,ώστε να συµφωνούν µε το ISO 9000 

• Ποιοτικός έλεγχος των καυσίµων που θα τροφοδοτήσουν την κάθε µηχανή,έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο εύρυθµη λειτουργία της 
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6.1.2 ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
                 

• Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής πλαισίου (π.χ. έλεγχος συγκολλήσεων, κοχλιώσεων, 

υλώσεων) 

• Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής αµαξώµατος 

• Ποιοτικός έλεγχος χρωµάτων και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για εσωτερική και 

εξωτερική βαφή 

• Ποιοτικός έλεγχος βαψίµατος,όταν η βαφή θα έχει ολοκληρωθεί 

• Ποιοτικός έλεγχος της µόνωσης του αµαξώµατος,ώστε να τηρούνται οι απαραίτητοι 

κανόνες ασφαλείας 

• Ποιοτικός έλεγχος της καταλληλότητας των θέσεων που έχουν προεπιλεγεί για 

τοποθέτηση παραθύρων 

• Ποιοτικός έλεγχος δαπέδου.Σε περίπτωση ξύλινου δαπέδου,θα γίνει έλεγχος της 

ποιότητας του ξύλου που χρησιµοποιήθηκε 

• Ποιοτικός έλεγχος του συστήµατος πέδης.(είναι κάτι πολύ σηµαντικό και εποµένως 

πρέπει να γίνουν διάφορες µετρήσεις έτσι ώστε να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες 

ασφαλείας). 

• Ποιοτικός έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης 

• Ποιοτικός έλεγχος ηλεκτροµηχανολογικών κατασκευών (καταλληλότητα – επάρκεια 

παροχών, καταλληλότητα διατοµής και υλικού καλωδίων, λειτουργικότητα των 

διατάξεων στον χώρο). 

• Ποιοτικός έλεγχος της εγκατάστασης κλιµατισµού (επάρκεια των btu για τους 

συγκεκριµένους χώρους). 

• Έλεγχος λειτουργικότητας της εσωτερικής διάταξης του χώρου (λειτουργικότητα θέσεων 

πορτών,παραθύρων κλπ). 

• Έλεγχος φωτεινότητας του χώρου 

• Έλεγχος της ποιότητας του συστήµατος εξαερισµού του χώρου 

• Έλεγχος ποιότητας της εξωτερικής λαµαρίνας,ώστε να τηρούνται οι στοιχειώδεις 

κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήµατος 

• Ποιοτικός έλεγχος των αερίων αποβλήτων που προκύπτουν από την λειτουργία των 

κινητήρων. Πρέπει να προβλέπεται η όσο το δυνατόν µικρότερη ρύπανση του 

περιβάλλοντος 
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6.1.3 ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

• Έλεγχος της ποιότητας γενικά για όλη την κατασκευή 

• Εξέταση για την ύπαρξη σύγκλισης του έργου µε τους αρχικούς στόχους που υπήρχαν 

• ∆ηµιουργία πελατολογίου,ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγµή η πορεία των πωλήσεων 

• Παροχή εγγύησης για κάθε κοµµάτι που πωλείται.Η εγγύηση πρέπει να είναι σαφής και 

αναφέρεται σε συγκεκριµένα µέρη των κατασκευασµένων κοµµατιών 

• Πρόβλεψη και αυστηρός καθορισµός του προγράµµατος συντήρησης και τεσταρίσµατος 

όλης της κατασκευής 

 

Η ροή των ελέγχων που πραγµατοποιούνται κατά το στάδιο της µετα-παραγωγής φαίνονται 

στο σχήµα 1: 

 

 

Σχήµα 1 ∆ιαδικασία ενδιάµεσου ελέγχου παραγωγής 
 

Η ιδέα για την ανάπτυξη ενός QIS (quality information system) είναι να φτιαχτεί ένα σύστηµα 

το οποίο θα προδιαγράφει,θα συλλέγει και θα αναλύει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται 

µε ποιότητα.Αυτές οι διαδικασίες θα γίνονται µε την βοήθεια software.Αρχικά,γίνεται ανάλυση 

σε βασικό επίπεδο.Μετά,αναπτύσσεται ένας άλλος µηχανισµός για να επιτευχθεί πιο 

λεπτοµερής ανάλυση. 

 

Το διαθέσιµο software που συναντά κανείς στον τοµέα της ποιότητας,αναφέρεται στον 

στατιστικό έλεγχο της διαδικασίας και στον στατιστικό έλεγχο της ποιότητας.Επίσης 
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αναφέρεται στην επιθεώρηση της διαδικασίας και τέλος έχει σαν στόχο να παρέχει εργαλεία 

ποιότητας για να εξετάζονται τα δεδοµένα ποιότητας. 

                        

Ωστόσο,τα εργαλεία και τα διαγράµµατα πρέπει να ταιριάζουν µε τον προοριζόµενο τύπο 

χρήσης,οπότε υπάρχει πληθώρα εργαλείων ποιότητας τα οποία αναφέρονται σε 

συγκεκριµένες εφαρµογές,αλλά εργαλεία γενικού περιεχοµένου δεν συναντώνται εύκολα. 

  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εµπορικά συστήµατα,αλλά και τα ερευνητικά συστήµατα για την 

ερµηνεία του ποιοτικού ελέγχου έχουν σαν κύριο στόχο την διαχείριση και όχι τόσο τις 

τεχνικές όψεις της διαδικασίας. 

 

Το QIS πρέπει να είναι ιεραρχικά δοµηµένο σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του συστήµατος 

ελέγχου της παραγωγής,δηλαδή:ολική σχεδίαση ποιότητας,έλεγχος ποιότητας και 

επιθεώρηση ελέγχου εξοπλισµού.Η γενική ιδέα ενός µοντέλου για QIS είναι να ελέγχει 

ποιοτικά ένα προϊόν κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Τα στάνταρ ανάπτυξης λογισµικού καθορίζουν την διαδικασία και τις απαραίτητες 

δραστηριότητες έτσι ώστε να παραχθεί ένα ποιοτικό λογισµικό.Γενικά,χρησιµοποιούνται 

κάποιες συγκεκριµένες µέθοδοι και διαδικασίες.Αυτές περιλαµβάνουν κάποια µοντέλα τα 

οποία υποστηρίζονται από διάφορους οργανισµούς.Αυτά τα µοντέλα πρέπει να 

συνδυαστούν µε κάποιες άλλες γενικές αρχές,έτσι ώστε να υπάρξει σαν αποτέλεσµα ένα 

µοναδικό λογισµικό κατάλληλο για κάποιο συγκεκριµένο έργο.Η ανάπτυξη αυτού του 

λογισµικού περιγράφεται πλήρως από ένα πλάνο.Αυτό το πλάνο καθορίζει µία σειρά φάσεων 

που πρέπει ν’ακολουθηθούν,καθώς και όλες τις λειτουργίες που πρέπει να τηρηθούν σε κάθε 

φάση.Τα στάνταρ ανάπτυξης λογισµικού καθορίζουν το τί θα γίνει και τον τρόπο που αυτό θα 

επιτευχθεί.Το πλάνο ανάπτυξης λογισµικού επιτρέπει τέλος συνολικούς ελέγχους και γι’αυτό 

πρέπει να είναι στην διάθεση οργανισµού. 

  

Τα στάνταρ ανάπτυξης λογισµικού,καθώς και τα πλάνα που τα καθορίζουν πρέπει να 

προετοιµάζονται από µία ειδική οµάδα εργασίας,η οποία θα είναι υπεύθυνη και για την 

συνεχή βελτίωση αυτών των πλάνων. 
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6.2 Γενικές απαιτήσεις 
 

Οι φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος,είναι: 

• Έγκαιρη ανίχνευση των απαιτήσεων σε λογισµικό του συγκεκριµένου συστήµατος 

• Ανάλυση αυτών των απαιτήσεων λογισµικού 

• Ένας πρώτος σχεδιασµός του συστήµατος 

• Λεπτοµερής σχεδιασµός αυτού 

• Εφαρµογή και τεστάρισµα του λογισµικού 

• Εφαρµογή όλου του συστήµατος και επανεξέταση µόνο του λογισµικού αυτού 

 

Στην παρούσα περίπτωση,δηλαδή για το στήσιµο ενός συστήµατος που θα κάνει τον 

ποιοτικό έλεγχο,τα γενικά στάνταρ που πρέπει ν’ακολουθούνται είναι το ISO 9003 καθώς και 

το JSP 188. 

 
 

6.3 Λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος ελέγχου της ποιότητας 
 

Καταρχάς,πρίν αρχίσει η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου,πρέπει στο πληροφοριακό 

σύστηµα να υπάρχουν καταχωρηµένα κάποια βασικά δεδοµένα: 

• Προµηθευτές πρώτων υλών 

• ISO των πρώτων υλών 

• ISO των χρησιµοποιούµενων µηχανών 

• Standards απόδοσης των µηχανών 

• Τεχνικό εγχειρίδιο για την κάθε µηχανή 

• Χαρακτηριστικά κάθε επιµέρους κατασκευής  

• Standards ασφάλειας της κατασκευής 

• Αρχικοί στόχοι του έργου 

• ∆ηµιουργία πελατολογίου και παροχή εγγυήσεων µετά την πώληση κάποιου κοµµατιού 

 

Αυτά είναι τα πιο βασικά από τα δεδοµένα που θα χρειαστούν για την πραγµατοποίηση των 

ελέγχων.Το σύστηµα πρέπει να είναι εύκολο στηχ χρήση του και αρκετά φιλικό πρός τον 

χρήστη.Ο έλεγχος ξεκινάει από το στάδιο προ-παραγωγής και ακολουθούν το στάδιο 

παραγωγής και το µετά-παραγωγής.Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται σειριακά,έτσι 

ώστε να µην παρατηρείται παράλειψη κάποιου ελέγχου.Όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται 

για το υπό κατασκευή τεµάχιο πρέπει ν’αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο.Με την 

ολοκλήρωση κάποιου τεµαχίου και την παράδοσή του,θα πρέπει να υπάρχει ένα 
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ολοκληρωµένο αρχείο που θα περιγράφει πλήρως το τεµάχιο.Έτσι,θα είναι αρκετά εύκολη η 

αναζήτηση οποιούδηποτε στοιχείου σχετικού µε το τεµάχιο. 

 

Η όλη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος είναι αρκετά απλή.Αρχικά,επιλέγονται οι 

πρώτες ύλες.Για να γίνει αξιολόγηση αυτών θα βοηθήσει το πληροφοριακό σύστηµα,στο 

οποίο έχουν καταχωρηθεί,όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα,και οι προµηθευτές 

πρώτων υλών και τα ISO αυτών,και έχει γίνει επίσης και µία κατάταξη αυτών ανάλογα µε τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.Το σύστηµα βγάζει ένα µήνυµα που καλεί τον χρήστη να 

εισάγει τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών.Αφού αυτά εισαχθούν,τότε το σύστηµα τα 

αξιολογεί.Βγαίνει λοιπόν ένα πρώτο µήνυµα αξιολόγησης των πρώτων υλών.Αυτή η 

αξιολόγηση,ανάλογα άν ικανοποιεί ή όχι τον χρήστη θα έχει τα εξής επακόλουθα.Μπορεί ο 

χρήστης να µην ικανοποιείται, οπότε η όλη διαδικασία σταµατά. Σ’αυτήν την περίπτωση, 

πρέπει ν’αναζητηθούν καινούριες πρώτες ύλες.Στην άλλη περίπτωση,που ο χρήστης 

ικανοποιείται,θα δηλώσει την ικανοποίησή του µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.Η διαδικασία 

επεξεργασίας θα συνεχιστεί και µετά από λίγο το σύστηµα θα βγάλει ένα νέο µήνυµα το 

οποίο θα δίνει το τελικό OK.Το στάδιο αποδοχής των πρώτων υλών έχει µόλις τελειώσει.Άν 

το πληροφοριακό σύστηµα είναι άρτια ενηµερωµένο,τότε υπάρχει και η δυνατότητα να βγάζει 

ακόµα ένα µήνυµα,στο οποίο θα προβλέπεται το πότε χοντρικά θ’αναλωθούν οι παρούσες 

πρώτες ύλες. 

 

Ένα ακόµα στάδιο που είναι και αυτό από τα αρχικά,είναι αυτό της αξιολόγησης των 

µηχανών που θα χρησιµοποιηθούν.Και σε αυτό το στάδιο,η βοήθεια του πληροφοριακού 

συστήµατος θα είναι πολύτιµη.Ήδη,στο πληροφοριακό σύστηµα έχουν καταχωρηθεί τα 

χαρακτηριστικά πολλών µηχανών(όπως π.χ τα standards απόδοσης).Βγαίνει λοιπόν αρχικά 

ένα µήνυµα το οποίο καλεί τον χρήστη να εισάγει τα χαρακτηριστικά των µηχανών που θα 

χρησιµοποιηθούν.Μετά την εισαγωγή αυτή και αφού µεσολαβήσει κάποιο µικρό χρονικό 

διάστηµα,το σύστηµα βγάζει ένα µήνυµα αποδοχής ή µη των µηχανών που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν.Όµως,η λειτουργία του συστήµατος,δεν σταµατά εδώ.Θα βγάλει ένα 

δεύτερο µήνυµα που θα προβλέπει χοντρικά το πότε θα χρειαστούν επισκευή οι 

χρησιµοποιούµενες µηχανές.Ένα τρίτο µήνυµα θα προβλέπει την µέση ηµερήσια απόδοση 

των χρησιµοποιούµενων µηχανών και την ηµερήσια κατανάλωσή τους.Αυτή η τελευταία 

λειτουργία είναι ιδιαίτερα σηµαντική,διότι βοηθά τον χρήστη στην σύνταξη 

ηµερήσιων,εβδοµαδιαίων και µηνιαίων δελτίων εργασίας τα οποία και θα φυλάσσονται 

αρχειοθετηµένα στο πληροφοριακό σύστηµα. 

 

Ένα ακόµα αρχικό στάδιο είναι αυτό του ελέγχου των καυσίµων που θα 

χρησιµοποιηθούν.Στο πληροφοριακό σύστηµα,είναι καταχωρηµένα τα τεχνικά εγχειρίδια των 
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µηχανών,οπότε το σύστηµα µπορεί να διαπιστώσει άν τα χρησιµοποιούµενα καύσιµα είναι τα 

κατάλληλα.Βγαίνει λοιπόν ένα πρώτο µήνυµα,το οποίο καλεί τον χρήστη να εισάγει το είδος 

του καυσίµου που θα χρησιµοποιήσει.Αφού γίνει η επεξεργασία,το σύστηµα βγάζει ένα 

δεύτερο µήνυµα περί αποδοχής ή µη του καυσίµου.Τέλος,σε περίπτωση αποδοχής του 

καυσίµου,θα βγει και ένα τρίτο µήνυµα στο οποίο το σύστηµα προβλέπει χοντρικά το πότε θα 

χρειαστεί ανεφοδιασµός,έχοντας ώς δεδοµένες τις ώρες λειτουργίας των µηχανών σε 

ηµερήσια βάση. 

 

Κάπου εδώ τελειώνει και το στάδιο της προ-παραγωγής.Το πληροφοριακό σύστηµα έχει 

πλέον καταχωρηµένα όλα τα βιβλιάρια για την λειτουργία όλων των µηχανών.Επίσης,έχει ώς 

δεδοµένα τον χρησιµοποιούµενο τύπο καυσίµων και τα χαρακτηριστικά των πρώτων 

υλών.Ακολουθεί το στάδιο της παραγωγής. 

 

Αρχίζοντας αυτό το στάδιο,αρχίζει και µία ακόµα πιο ουσιαστική βοήθεια που πρέπει να 

παρέχει το πληροφοριακό σύστηµα,αφού το έργο πρέπει να παρακολουθείται µέσω αυτού 

σε καθηµερινή βάση. 

 

Αρχικά,ο χρήστης θα εισάγει στο σύστηµα ένα χρονοδιάγραµµα για κάθε κοµµάτι του έργου 

ξεχωριστά.∆ηλαδή εισάγεται ένα χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή π.χ του πλαισίου,ή για 

την κατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης,κλπ.Έτσι,στο σύστηµα υπάρχουν τώρα οι 

ιδεατοί χρόνοι περάτωσης κάθε κοµµατιού του έργου,και άρα και του συνολικού έργου. 

 

Κάθε µέρα,το σύστηµα θα ανατρέχει σε αυτά τα χρονοδιαγράµµατα και θα βλέπει τί εργασίες 

θα πρέπει να εκτελούνται ιδεατά την κάθε µέρα.Στο τέλος της ηµέρας,αφού έχουν τελειώσει 

οι επιβλέψεις  των οµάδων εργασίας,ξεκινά η ενηµέρωση του συστήµατος από τον 

χρήστη.Ένα πρώτο µήνυµα καλεί τον χρήστη να εισάγει το τί έγινε καθ’όλη την διάρκεια 

εκείνης της ηµέρας.Μετά,το σύστηµα επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα βάσει του 

χρονοδιαγράµµατος που είχε καταχωρηθεί σε αυτό.Το δεύτερο µήνυµα ενηµερώνει τον 

χρήστη ότι έγινε όλη η δουλειά που έπρεπε ή ότι έγινε ένα µόνο ποσοστό αυτής.Τέλος,ένα 

τρίτο µήνυµα προτρέπει για συνέχεια.Κατ’αυτόν τον τρόπο,στο τέλος κάθε ηµέρας έχει 

καταχωρηθεί στο σύστηµα το πού ακριβώς βρίσκεται η κατασκευή όλων των τµηµάτων του 

έργου. 

 

Εκτός αυτής της ηµερήσιας παρακολούθησης που περιγράφηκε,το σύστηµα πρέπει να 

βγάζει ένα µήνυµα σε ηµερήσια βάση που να ζητά από τον χρήστη να εισάγει την 

κατανάλωση ενέργειας που έγινε και την πιθανή καταπόνηση των µηχανών.Έτσι,άν 
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προκύψει κάποιοα υπερκατανάλωση,το σύστηµα µπορεί µε ένα δεύτερο µήνυµα να 

ενηµερώσει τον χρήστη ότι θα χρειαστεί ανεφοδιασµός νωρίτερα από το προβλεπόµενο. 

  

Αυτή η παρακολούθηση εκ µέρους του συστήµατος,είναι πολύ σηµαντική στο να γνωρίζει 

κανείς ανά πάσα στιγµή σε ποιό σηµείο του έργου βρίσκεται και τί ποσοστό αυτού έχει 

περατωθεί. Επίσης,βοηθάει στην καθηµερινή έκδοση δελτίων εργασίας,καθώς και ηµερήσιου 

δελτίου λειτουργίας για την κάθε µηχανή. 

   

Αυτή η ηµερήσια διαδικασία επαναλαµβάνεται συνεχώς.Κάποια στιγµή,ένα-ένα τα κοµµάτια 

του έργου θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται.Για κάθε ένα έτοιµο κοµµάτι,το σύστηµα πρέπει 

να βγάζει µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον χρήστη ότι το συγκεκριµένο κοµµάτι είναι 

έτοιµο και θα πρέπει πλέον να εισέλθει στην διαδικασία ποιοτικού ελέγχου.Έν συνεχεία,ο 

ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από τις διάφορες οµάδες εργασίας.Σε περίπτωση θετικής 

έκβασης του ελέγχου,ο χρήστης ενηµερώνει το σύστηµα ότι το τεµάχιο είναι πραγµατικά 

έτοιµο.Το σύστηµα βγάζει ακολούθως ένα µήνυµα που επιβεβαιώνει ότι το τεµάχιο είναι 

έτοιµο πρός παράδοση.Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλα τα τεµάχια,οπότε κάποια 

στιγµή το σύστηµα βγάζει ένα τελικό µήνυµα ότι το έργο είναι ολόκληρο έτοιµο πρός 

παράδοση.Ακόµη,το σύστηµα µπορεί να βγάλει ένα µήνυµα για την ολική κατανάλωση της 

ενέργειας που έγινε,καθώς και ακόµα ένα µήνυµα που να χαρακτηρίζει το έργο είτε σαν 

εµπρόθεσµο είτε σαν εκπρόθεσµο,βάση του αρχικού χρονοδιαγράµµατος που 

υπήρχε.Τέλος,ο χρήστης µπορεί να ζητήσει από το σύστηµα,να συνθέσει όλα τα ηµερήσια 

δελτία εργασίας και να βγούν έτσι οι εργατοώρες που χρειάστηκαν για την εκπλήρωση του 

έργου.Οπότε,το σύστηµα βγάζει ένα µήνυµα µε τις συνολικές εργατοώρες.Βάση αυτών των 

τελευταίων µηνυµάτων,ο χρήστης µπορεί να κάνει µία νέα οικονοµική διαχείρηση και να δεί 

άν αυτή συµπλέει µε τις αρχικές προβλέψεις που είχαν γίνει πρίν την αρχή του έργου. 

     

Από εδώ και πέρα,το σύστηµα και ο χρήστης επικοινωνούν σε µία άλλη βάση,καθώς έχει 

αρχίσει πλέον η διαδικασία των πωλήσεων του τελικού προϊόντος.Μετά από κάθε πώληση,ο 

χρήστης εισάγει τα στοιχεία του πελάτη-αγοραστή στο σύστηµα.Έτσι,δηµιουργείται ένα 

πελατολόγιο και µπορεί έτσι να ελέγχεται ανά πάσα στιγµή η πορεία των πωλήσεων.Έν 

συνεχεία,το σύστηµα βγάζει ένα µήνυµα στο οποίο τονίζεται η εγγύηση που παρέχεται στον 

πελάτη για το τεµάχιο που αγόρασε.Και τέλος,θα βγεί άλλο ένα µήνυµα το οποίο θα 

ενηµερώνει τον αγοραστή για το πρόγραµµα συντήρησης και το πρόγραµµα επισκευών του 

τεµαχίου που αγόρασε.  

  

 

 Άρα,συνοπτικά,η λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος,περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 
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• Μήνυµα για εισαγωγή των δεδοµένων που προκύπτουν από την διαδικασία κατασκευής 

• Αποθήκευση αυτών των δεδοµένων σε κάποιο αρχείο 

• Σύγκριση αυτών των δεδοµένων µε τα standards που έχουν καταχωρηθεί στο 

πληροφοριακό σύστηµα από πρίν 

• Μήνυµα για συνέχεια,άν βαίνουν όλα καλά,αλλιώς προκύπτει ένα µήνυµα λάθους 

• Σειριακή εκτέλεση όλων των ελέγχων όλων των σταδίων 

• Αποθήκευση όλων των δεδοµένων σε ένα ολοκληρωµένο αρχείο που περιγράφει 

πλήρως το κάθε τεµάχιο 

• Τελικό µήνυµα,σε περίπτωση που όλοι οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και το τεµάχιο είναι 

έτοιµο πρός παράδοση 

• ∆ηµιουργία πελατολογίου για έλεγχο των πωλήσεων 

 

 

6.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ &∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
                    

 

Σχήµα 2 ∆ιαδικαστικό µοντέλο και δεδοµένα ποιότητας 
 

  

πληροφορίες προσωπικό 

περιβάλλον
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Απαιτήσεις του

πρϊόντος

ενέργεια υλικά 
πληροφορίες άνθρωποι εξοπλισµός

software 

Μέρος µετρήσεων∆εδοµένα 

ποιότητας 

ενέργεια
µέθοδοι

εξοπλισµός



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 86

Το σχήµα 2 παρουσιάζει την διαδικασία σαν ένα συνδυασµό δύο µερών.Το πρώτο µέρος 

είναι αυτό της παραγωγής και το δεύτερο µέρος είναι το µέρος των µετρήσεων.Το µέρος των 

µετρήσεων είναι το µέρος της επιθεώρησης. 

 

Το κυρίως input στην διαδικασία παραγωγής είναι οι προδιαγραφές του προϊόντος και το 

output είναι το προϊόν µε τα δικά του χαρακτηριστικά.Τα βοηθητικά inputs,όπως φαίνεται και 

στο σχήµα,είναι τα υλικά,οι διαδικασίες,οι µέθοδοι,οι πληροφορίες,ο εξοπλισµός,το software 

και το περιβάλλον.Το κύριο input στο µέρος της επιθεώρησης είναι το προϊόν µε τα 

χαρακτηριστικά του,και το output είναι τα δεδοµένα ποιότητας. 

 

Στηριζόµενοι στο εικονιζόµενο µοντέλο,ένας ορισµός για τα δεδοµένα ποιότητας είναι ο 

ακόλουθος:Τα δεδοµένα ποιότητας αποτελούν στην ουσία µία παρουσίαση των 

πραγµατικών χαρακτηριστικών του προϊόντος µε έναν τρόπο που καθιστά εύκολη την 

σύγκριση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος. 

 

 

6.5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
                              

Το βασικό τµήµα ενός πληροφοριακού συστήµατος για έλεγχο ποιότητας και για βελτίωσή 

της, φαίνεται στο σχήµα 3: 

 

 

Σχήµα 3 Ροή δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος 



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 87

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την διαδικασία,αναλύονται,και τα αποτελέσµατα 

ανατροφοδοτούνται σε άλλη διαδικασία,ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας.Πρέπει 

να επισηµανθεί ότι στο προηγούµενο σχήµα,οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν τις 

προδιαγραφές του προϊόντος και τις προδιαγραφές της διαδικασίας.Επίσης,βάση του 

σχήµατος φαίνεται,ότι η αξιολόγηση µπορεί να φέρει στην επιφάνεια λάθη είτε στον 

σχεδιασµό είτε στην διαδικασία παραγωγής.Συνεπώς,άν συλλεγεί µία πληροφορία κατά την 

διάρκεια της αξιολόγησης,η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές,τότε πρέπει να 

ξαναγίνει ανάλυση των διαδικασιών προς βελτίωσή της. 

 

Βασιζόµενοι στην γενική ιδέα που αναπτύχθηκε παραπάνω,η αρχιτεκτονική του συστήµατος 

φαίνεται στο σχήµα 4: 

 

Το διάγραµµα αποτελείται από 6 λειτουργικά blocks.Κάθε λειτουργία αλληλεπιδρά µε µία 

βάση δεδοµένων ή µε περισσότερες και µε κάποιες βάσεις γνώσης.Οι λειτουργίες 

περιγράφονται: 

• Καθορισµός προδιαγραφών:Η πραγµατική γνώση που χρειάζεται,τροφοδοτείται από 

το εξωτερικό του συστήµατος.Τροφοδοτούνται οι προδιαγραφές τόσο του προϊόντος όσο 

και της διαδικασίας. 

• Καθορισµός του hardware για quality control:Είναι µία πολύπλοκη εργασία η οποία 

χρησιµοποιεί µία βάση γνώσης.Εξάγονται προδιαγραφες,βάση των οποίων θα 

αξιολογηθούν οι διαδικασίες. 

• Απόκτηση δεδοµένων για διενέργεια quality control:Τα γεγονότα τα οποία πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν έτσι ώστε να εξηγηθούν τα προβλήµατα ποιότητας καταγράφονται 

αυτοµάτως σε µία βάση. 

• Σύνοψη δεδοµένων ποιότητας:Αυτή η λειτουργία ουσιαστικά µετατρέπει πρωτογενή 

δεδοµένα ποιότητας σε χρήσιµη πληροφορία.Αυτή η εργασία µπορεί να γίνει 

χρησιµοποιώντας µία κατάλληλη βάση γνώσης.Μία άλλη όψη αυτής της εργασίας είναι οι 

στατιστικές µετρήσεις.Όλα τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται σε µία βάση δεδοµένων. 

• Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας:Τα πρωτογενή δεδοµένα ποιότητας 

µαζεύονται χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο,είτε ένα σχεδιάγραµµα. 

• Ανάλυση δεδοµένων:Είναι κατά κάποιο τρόπο το έξυπνο µέρος του 

συστήµατος,∆έχεται τις προδιαγραφές,τα δεδοµένα ποιότητας και τα πραγµατικά 

γεγονότα της παραγωγικής διαδικασίας και τα επεξεργάζεται.Αποφαίνεται άν υπάρχουν 

προβλήµατα ποιότητας,ποιές είναι οι αιτίες αυτών των προβληµάτων και ποιά µέτρα 
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πρέπει να παρθούν ώστε να µετριαστούν.Όλα τα παραπάνω φαίνονται σε αναφορές οι 

οποίες αποτελούν το output του συστήµατος. 

 

 

Σχήµα 4 Αρχιτεκτονική του συστήµατος 
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Τα λειτουργικά blocks τα οποία φαίνονται στο προηγούµενο σχήµα αλληλεπιδρούν µόνο µε 

βάσεις δεδοµένων και έχουν αλγοριθµική υφή.Τα εργαλεία για την δηµιουργία των βάσεων 

γνώσης δεν φαίνονται στο σχήµα,για λόγους απλότητας. 

 
 

6.6 Προδιαγραφές 
 

Αυτές περιλαµβάνουν τις προδιαγραφές του προϊόντος,τις προδιαγραφές της διαδικασίας 

παραγωγής και διαµορφώνονται έτσι τα κριτήρια βάση των οποίων θα κριθεί η ποιότητα. 

 
 

6.6.1 Αναγνώριση των δεδοµένων ποιότητας 
 
Τα πρωτογενή δεδοµένα αποµονώνονται σε µία κατάλληλη φόρµα µε την βοήθεια του 

εργαλείου ποιότητας.Εν συνεχεία,το εργαλείο βασίζεται στα υποδείγµατά του και έτσι τα 

δεδοµένα µπαίνουν στην διαδικασία ανάλυσης.Τώρα,προκύπτουν και οι πιθανές αποκλίσεις 

από τις προδιαγραφές.Κάθε αρχείο ASCII που παράγεται από την απόκτηση των δεδοµένων 

της διαδικασίας,αµέσως αναλύεται.Αυτή η ανάλυση περιλαµβάνει στατιστική επεξεργασία 

των µετρήσεων.Η επεξεργασία γίνεται µε την βοήθεια συναρτήσεων οι οποίες υπάρχουν στο 

εργαλείο. 

 

Η νέα πληροφορία που προκύπτει µετά την ανάλυση περικλείεται σε αρχεία ASCII,τα οποία 

µπορούν να εισαχθούν στην βάση δεδοµένων.Το κάθε αρχείο περιέχει από µόνο του αρκετή 

πληροφορία.Η βάση δεδοµένων συνεργάζεται µε µία βάση γνώσης.Σε αυτήν υπάρχουν 

κάποιες προδιαγραφες για την ποιότητα.Άρα,αυτοµάτως προκύπτουν οι πιθανές 

αποκλίσεις.Βέβαια,υπάρχουν και πολύπλοκες προδιαγραφές-υποδείγµατα.Σε αυτήν την 

περίπτωση η όλη διαδικασία και αργοπορεί και µπορεί να µην είναι τόσο αποδοτική. 

 
 

6.7 Πληροφοριακό σύστηµα για την εκτίµηση του κόστους ποιότητας 
                              

Στα κατασκευαστικά έργα,οι δραστηριότητες είναι τυπικά διαιρεµένες σε λειτουργικές 

περιοχές,οι οποίες αναφέρονται σε ειδικούς διαφορετικών τοµέων 

(οικονοµολόγοι,µηχανικοί,κατασκευαστές ),κάτι που συνεπάγεται ανεξάρτητη 

λειτουργία.Μονίµως,κάθε λειτουργική πειοχή παίρνει αποφάσεις χωρίς να λαµβάνει υπόψη 
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τις επιδράσεις της στις άλλες περιοχές.Επιπλέον,κάθε τοµέας,αναπτύσσει συνήθως τους 

δικούς του σκοπούς και τα δικά του συστήµατα αξιολόγησης.Σαν αποτέλεσµα,κάθε 

τοµέας,έχει αφοσιωθεί στην βελτίωση της δικής του λειτουργίας,δείχνοντας µικρή κατανόηση 

για τις επιπτώσεις του στην εφαρµογή του όλου έργου.Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει 

ένα εµπόδιο στην επικοινωνία και στην συνεργασία των τµηµάτων του έργου. 

 

Η πληροφορία η οποία είναι ανακριβής φιλτράρεται συνήθως βάση των προδιαγραφών.Οι 

αποτυχίες σχετικά µε την ποιότητα µπορούν να συµβούν σαν ένα αποτέλεσµα κακής 

επιλογής αποφάσεων.Αυτό συνήθως επιδεινώνεται από την απουσία ενός ολοκληρωµένου 

και συστηµατικού πληροφοριακού συστήµατος το οποίο θα υποστήριζε τις δραστηριότητες 

ελέγχου της ποιότητας σε κατασκευαστικά έργα.Η απουσία ενός τέτοιου συστήµατος είχε σαν 

συνέπεια,πολλοί οργανισµοί ν’αναπτύξουν τοπικούς περιορισµένους τρόπους για 

υποστήριξη της ποιότητας,κάτι που ήταν εκτός του τοµέα δραστηριότητάς τους.Έτσι,η 

συλλογή πληροφοριών,η συχνή αναφορά,και η διαχείριση σε ένα έργο έγιναν διαδικασίες 

ασυντόνιστες.Οπότε,ο επανασχεδιασµός και η επανασυλλογή των πληροφοριών πρέπει να 

εγγυώνται. 

 

Αυτό,οδηγεί τελικά,σε σπατάλη του χρόνου,σε περιττά έξοδα,σε αυξηµένο ποσοστό 

λαθών,και τελικά σε λανθασµένη εκτίµηση των καταστάσεων.Επιπλέον,η µη αποδοτική 

χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στην διαχείριση και στην επικοινωνία των 

πληροφοριών,επιδεινώνει τον όγκο της εργασίας που γίνεται σε ένα έργο.Όπως γίνεται 

αντιληπτό,υπάρχει η µεγάλη ανάγκη για ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την διαχείριση της ποιότητας έτσι ώστε η λειτουργία του οργανισµού να 

παρακολουθείται και το κόστος ποιότητας να είναι καθορισµένο.Αυτό θα βοηθήσει την 

εταιρεία να καθορίσει την σπατάλη χρηµάτων σχετικών µε την ποιότητα και επιπλέον να 

ψάξει για στρατηγικές που θα αποτρέψουν αυτή την σπατάλη. 

 

Η σχεδίαση και η ανάπτυξη συστηµάτων κοστολόγησης της ποιότητας,έχει µειωθεί.Αυτό 

συνέβη,λόγω του µεγάλου πλήθους των περιπτώσεων των σχετικών µε την διαχείριση της 

ποιότητας.Είναι αρκετά δύσκολο να στηθεί ένα ενιαίο µοντέλο για όλες αυτές τις 

περιπτώσεις. 

 

 

6.8 ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  

Για να αποκτήσει κανείς γνώση σχετικά µε το κόστος ποιότητας,ένα πληροφοριακό σύστηµα 

ποιότητας θα πρέπει να αποτελέσει ένα ακέραιο τµήµα ενός οργανισµού,έτσι ώστε να 
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διαχειρίζεται τα έργα αυτού.Για να γίνει αυτό,είναι απαραίτητο να συλλέγει και να αναλύει τις 

πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα.Ωστόσο,κάτι τέτοιο είναι πολύπλοκο και 

προβληµατικό,εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των δραστηριοτήτων και των οργανισµών που 

σχετίζονται µε τις προµήθειες.Επιπλέον,οι οργανισµοί ποικίλλουν σε µέγεθος και σε 

τεχνολογικές δυνατότητες,και αυτό κάνει δύσκολη την διαχείριση των πληροφοριών των 

σχετικών µε το έργο,και πιο συγκεκριµένα την διαχείριση των δεδοµένων τα οποία 

σχετίζονται µε το κόστος ποιότητας.Στην πραγµατικότητα,πολλές κατασκευαστικές εταιρείες 

δεν έχουν κανένα σύστηµα συλλογής δεδοµένων για το κόστος ποιότητας. 

 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης έργου εφοδιασµένο µε έλεγχο κόστους 

ποιότητας,παρέχει στα µέλη των οµάδων του έργου καθώς και στους πελάτες,πληροφορίες 

σχετικά µε αποτυχία γύρω από την ποιότητα.Επίσης παρέχει και τις ενέργειες που θα πρέπει 

να γίνουν ώστε ν’αποτραπούν µελλοντικές αποτυχίες.Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί τότε να 

χρησιµοποιηθεί για να προτείνει τις πιθανές βελτιώσεις ποιότητας οι οποίες µπορούν να 

εξασφαλίζουν παράλληλα και µείωση του κόστους.Τα έξοδα της ποιότητας,έχει υπολογιστεί 

ότι κυµαίνονται µεταξύ του 5% και του 25% των λειτουργικών εξόδων ενός οργανισµού.Από 

αυτά,το 90% οφείλεται σε λάθος εκτιµήσεις σχετικά µε την ποιότητα. 

 

 

6.8.1 Υπολογισµός του κόστους ποιότητας 
 

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι για τον υπολογισµό των εξόδων ποιότητας.Γενικά,τα κόστη 

µπορούν να χαρακτηριστούν είτε ώς αναµενόµενα είτε ώς µή-αναµενόµενα.Τα αναµενόµενα 

περιλαµβάνουν:Επιβεβαίωση,εγκυρότητα,τεστάρισµα,επιθεώρηση και ελέγχους.Τα µή-

αναµενόµενα περιλαµβάνουν:Επανάληψη κάποιας εργασίας,σπατάλη υλικών και κάποιες 

αναπάντεχες επισκευές που προκύπτουν.Ωστόσο,η πιο ευρέως αποδεκτή µέθοδο η οποία 

χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του κόστους ποιότητας είναι το παραδοσιακό PAF 

µοντέλο (prevention-appraisal-failure).Το PAF µοντέλο καταγοριοποιεί τα κόστη ώς εξής: 

 

• ΠΡΟΛΗΨΗ,είναι αυτά που ξοδεύονται ή αυτά που πρόκειται να ξοδευτούν έτσι ώστε να 

χρηµατοδοτηθούν οι δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην µείωση των αιτιών που 

προκαλούν την σπατάλη. 

• ΕΚΤΙΜΗΣΗ, είναι η ανακάλυψη των λαθών που προκύπτουν από την µέτρηση της 

ποιότητας σχετικά µε το επιθυµητό επίπεδο της ποιότητας (π.χ είναι τα έξοδα για να γίνει 

πλήρης επιθεώρηση των υλικών ) 
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• ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ,οι οποίες οφείλονται είτε στην διπλή εργασία για την 

αντικατάσταση ενός ελλατωµατικού προϊόντος,είτε σε αποζηµιώσεις λόγω καθυστερήσεων 

της διανοµής των προϊόντων. 

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ,οι οποίες εµφανίζονται µετά την διανοµή του προϊόντος 

στον πελάτη.Είναι κυρίως έξοδα επιδιορθώσεων και αποζηµιώσεων. 

                              

Αυτά τα κόστη σχετίζονται µόνο µε την πρόληψη και την διόρθωση των λαθών µιας 

παραγωγικής διαδικασίας µε περιορισµένο ποιοτικό έλεγχο. 

 

Στην πραγµατικότητα,αυτά παρουσιάζουν µόνο την ορατή πλευρά του κόστους.Κάποια 

κόστη µπορούν να προβλεφθούν και να εκτιµηθούν µε µεγάλη ακρίβεια,ενώ κάποια άλλα όχι. 

Κάποιες τεχνικές πρόβλεψης και εκτίµησης,παρουσιάζονται στον πίνακα: 

 

Prevention and appraisal 
activities 

Description 

Quality systems 

Developing quality improvement programs, 

standards and goals. 

Data collection, analysis and reporting. 

Supplier certification 

Evaluating the ability of 

suppliers,vendors,contractors and 

subcontractors,to perform capably. 

Personnel qualification,testing and 

training 

Testing personnel’s ability to perform work 

according to specified standards.Craft  

certification and training for quality control 

activities 

Expediting 

Activities prior to delivery to ensure on-

schedule delivery of all purchased 

materials,equipment,services and third party 

engineering information. 

Examinations,internal 

Reviewing,checking,inspecting,testing and 

observing services/product internally in the 

organisation.Reviewing designs,drafting,and 

documentation. 
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Prevention and appraisal 
activities 

Description 

Examinations,external 

Reviewing,checking,inspecting,testing and 

observing products/services produced 

externally by others.Inspection of 

material/equipment received,reviews. 

Πίνακας 1 Τεχνικές πρόβλεψης και εκτίµησης 
 

Όπως τονίζεται από πολλούς,τα κόστη θα αυξάνονται καθώς θα ξοδεύεται περισσότερος 

χρόνος για την πρόβλεψή τους.Καθώς οι διαδικασίες βελτιώνονται,τα κόστη εκτίµησης θα 

λιγοστεύουν,καθώς δεν θα είναι πλέον αναγκαία η επιθεώρηση.Έτσι,η σπουδαιότερη 

εξοικονόµηση χρηµάτων θα προέλθει από την µείωση των εσωτερικών χρεοκωπιών. 

 

Τα κόστη πρόληψης και εκτίµησης είναι αναπόφευκτα κόστη τα οποία πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη από την αρχή.Τα κόστη χρεωκοπίας,από την άλλη,µπορούν 

ν’αποφευχθούν σε µεγάλο βαθµό,καθώς αυτά είναι που προέρχονται από µή αποδοτικές 

πρακτικές διαχείρησης. 

 

Γενικά,έχει διαπιστωθεί ότι το κόστος ποιόητας ανέρχεται περίπου στο 8%-15% του κόστους 

της συνολικής κατασκευής.Έχει εκτιµηθεί ότι ένας µέσος κατασκευαστής,ξοδεύει το 5%-10% 

του ολικού κόστους του έργου,για να κάνει πράγµατα λανθασµένα και µετά να τα 

διορθώνει.Επίσης,ένα quality management information system υπολογίζεται ότι κοστίζει 

περίπου 0.1-0.5% του ολικού κόστους κατασκευής,αλλά την ίδια στιγµή θα προσφέρει 

εξοικονόµηση χρηµάτων τουλάχιστον 3% του συνολικού κόστους του έργουΈχει τέλος 

παρατηρηθεί,ότι αυξάνοντας την δαπάνη για πρόληψη κατά 1%,το κόστος χρεωκοπίας θα 

ελλατωθεί κατά 5 φορές. 

  

Τα άµεσα κόστη µετρώνται εύκολα,και παρουσιάζεται µία ενδεικτική αναλογία σε σχέση µε το 

ολικό κόστος του έργου.Τα έµµεσα κόστη δεν υπολογίζονται άµεσα και περιλαµβάνουν 

απώλειες λόγω περιορισµένης παραγωγικότητας. 

 

Αναπτύχθηκαν λοιπόν κάποια πληροφοριακά συστήµατα µε σκοπό την εκτίµηση του 

κόστους της ποιότητας.:Quality Performance Management System(QMPS),Quality 

Performance Tracking System(QPTS),και το Quality Cost Matrix(QCM). 
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Ωστόσο,αυτά προορίζονταν για ελέγχους στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία και δεν 

µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα σε κατασκευαστικά έργα σε χώρες όπως η 

Αυστραλία,όπου παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο η πληροφορία 

οργανώνεται και διαχειρίζεται. 

 

Ο Patterson και ο Ledbetter παρατήρησαν ότι το κόστος ποιότητας σε ένα έργο είναι το 25% 

του συνολικού κόστους.Ενώ το quality project information system ήταν ένα σύστηµα απλό 

και ευέλικτο,εντούτοις δεν µπορούσε να εκτιµήσει την επίδραση της χρεωκοπίας στον 

χρονικό προγραµµατισµό του έργου.Επιπροσθέτως,το σύστηµα δεν µπορούσε να 

συγκεκριµενοποιήσει τις αιτίες της χρεωκοπίας. 

  

Το σύστηµα QPTS,µία αναβαθµισµένη έκδοση του QPMS,αναπτύχθηκε έτσι ώστε να 

χαρακτηρίσει το κόστος της ποιότητας για τους σκοπούς της ποιοτικής ανάλυσης και της 

ανάλυσης των πιθανών αποκλίσεων.Για να σκιαγραφηθεί µία αποτυχία στην ποιότητα,είναι 

αναγκαίο ένα πλήθος ερωτήσεων,όπως:Ποιοί ανέλαβαν το έργο;Τί επιρροές υπήρχαν;Πότε 

ανιχνεύτηκαν;Ποιά ήταν η αιτία; Τί είδους διαχείριση ποιότητας γινόταν; 

 

Στο σύστηµα QPMS,οι αποτυχίες στην ποιότητα χαρακτηρίζονται από τον τύπο,την αιτία και 

τον χρόνο που ανιχνεύτηκαν.Ο ορισµός της διαχείρισης της ποιότητας ποικίλει από την µία 

εταιρεία στην άλλη,και η διάκριση µεταξύ του πρακτικού σχεδιασµού και της διαχείρισης της 

ποιότητας είναι θολή.Εποµένως,άν µία δραστηριότητα διαχείρισης της ποιότητας 

επαναλαµβάνεται λόγω προγενέστερης αποτυχίας,το κόστος αυτό γίνεται µέρος του κόστους 

αποτυχίας και όχι του κόστους διαχείρισης της ποιότητας. 

 

Ο Willis χρησιµοποίησε µία υποθετική κατάσταση για να τεστάρει το σύστηµα QMPS σε ένα 

βιοµηχανικό έργο.Ο Willis πρότεινε ακόµη ότι οι τεχνικές πρόληψης και εκτίµησης ήταν 

αποδοτικές στο να µειώσουν το πλήθος των αποκλίσεων.Επίσης,έδειξε,ότι δίνοντας έµφαση 

στις διαδικασίες πρόληψης,θα µειώνονταν οι εσωτερικές αποτυχίες και θ’αποφεύγονταν τα 

έξοδα επιδιορθώσεων. 

 

Το δύσκολο για κάθε οργανισµό,(η ύπαρξη δηλαδή λιγότερων αποκλίσεων ),είναι ότι πρέπει 

να έχει σαν κύριο σκοπό αφενός να µειώσει το κόστος των επιδιορθώσεων και συγχρόνως 

να µειωθούν οι δαπάνες για την πρόληψη και την εκτίµηση. 

 

Ο Abdul-Rahman γνωρίζοντας τους περιορισµούς ενός συστήµατος QPTS,ανέπτυξε το 

QCM,το οποίο έπαιρνε υπόψη του την επίδραση της αποτυχίας στον χρόνο,και πιο 
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συγκεκριµένα,το κόστος µίας πιθανής επιτάχυνσης της εργασίας και τις συγκεκριµένες αιτίες 

µίας αποτυχίας στην ποιότητα. 

 

Το σύστηµα QCM όφειλε να απευθύνει τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Ποιά δραστηριότητα επηρεάζεται από µία πιθανή αποτυχία στην ποιότητα; 

• Ποιό είναι το συγκεκριµένο πρόβληµα; 

• Ποια είναι η αιτία του προβλήµατος; 

• Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να διορθωθεί το πρόβληµα; 

• Ποιό είναι το κόστος για να διορθωθεί η κατάσταση; 

 

Το σύστηµα QCM,µε την βοήθεια και άλλων σηµειώσεων,καθηµερινών reports και άλλων 

δραστηριοτήτων,χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των παρατυπιών που υπάρχουν σε ένα 

έργο.Έτσι,βάση του µοντέλου QCM,διαπιστώθηκε ότι :Θεωρώντας ότι ο αριθµός των 

παρατυπιών που συµβαίνουν καθ’όλη την πορεία ενός έργου,είναι σταθερός,τότε το ολικό 

κόστος αυτών υπολογίζεται περί του 6% του ολικού κόστους του έργου. 

 

Τα σχεδιαστικά λάθη και οι παραλείψεις αποτελούν το 30% του κόστους των παρατυπιών.Οι 

τρείς πιο συχνές κατηγορίες παρατυπιών,σχετίζονταν µέ: 

• Θέµατα σχεδίασης 

• Θέµατα εργασίας και εργατικού δυναµικού 

• Τον ανάδοχο-κατασκευαστή του έργου 

 

Καθώς,ένας οργανισµός είναι υπό δηµιουργία,γενικά οι εργαζόµενοί του δεν έχουν µεγάλη 

γνώση γύρω από το κόστος ποιότητας.Οπότε,η εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος 

ελέγχου του κόστους ποιότητας θα γίνει δεκτό µε ποικίλες αντιδράσεις από το εργατικό 

δυναµικό.Και αυτό διότι,η εφαρµογή συνεπάγεται περισσότερη εργασία για το 

προσωπικό,για τους επιθεωρητές και για τους project manager. 

 

 

6.8.2 Budget και εκτίµηση κόστους 
 

Ένας ορισµός του budget µπορεί να δοθεί ώς εξής : 

• Ένα πλάνο του πότε και του πώς θα ξοδευτούν τα χρήµατα. 

• Περιλαµβάνει έναν µηχανισµό ελέγχου,βάση του οποίου θα προχωράει ένα έργο. 

• Το budget χρησιµεύει και στην πρόβλεψη των πόρων που θα απαιτηθούν για το έργο,τον 

καθορισµό της απαιτούµενης ποσότητας από τον κάθε πόρο,πότε αυτοί θα χρειαστούν 
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και πόσο ακριβώς θα είναι το κόστος συµπεριλαµβάνοντας και µία πιθανή αναβάθµιση 

των τιµών. 

 

 

6.8.2.1 Κατηγορίες budget 
 

Top-down:      

• Ο project manager σε συνεννόηση µε τον κατασκευαστή του έργου,καθορίζουν το ολικό 

κόστος για το έργο. 

• Οι εκτιµήσεις σχετικά µε το κόστος φτάνουν στους managers χαµηλότερου επιπέδου,οι 

οποίοι καθορίζουν την κατανοµή του κόστους ανά εργασία.Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται 

µέχρις ότου καθοριστεί το ακριβές κόστος για κάθε εργασία 

• Τα πλεονεκτήµατα της top-down µεθόδου,είναι:Το budget είναι σταθερό.Το budget δεν 

πρόκειται ν’αυξηθεί γιατί ο κατασκευαστής µε τον project manager έχουν εξαρχής 

καθορίσει τα όρια. 

 

Bottom-up: 

• Ο project manager χωρίζει το έργο σε πολλά µικρότερα πακέτα εργασίας. 

• Οι managers χαµηλότερου επιπέδου,µε την βοήθεια των εργαζοµένων καθορίζουν τους 

απαιτούµενους πόρους έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η κάθε υποεργασία.(συνήθως 

λαµβάνονται υπόψη οι εργατοώρες που θα χρειαστούν και τα υλικά και µετά το 

απαιτούµενο ποσό χρηµάτων) 

• Τα budget όλων των επιµέρους εργασιών αθροίζονται και τότε ο project manager 

προσθέτει πιθανά extra κόστη,έτσι ώστε να καθοριστεί το τελικό budget. 

 

Πλεονεκτήµατα: Τα bottom-up budgets είναι συνήθως πιο ακριβή από ότι τα top-down. 

Μειονεκτήµατα: Είναι εύκολο να παραµεληθούν κάποιες υποεργασσίες οι οποίες βγαίνουν 

εκτός budget. 

 

 
6.8.2.2 Budget (γενικά) 
 

• Το έργο υποδιαιρείται σε χρονικές περιόδους,και κάθε περίοδο έχει το δικό της 

υποbudget. 

• Όταν έχει γίνει σωστή οργάνωση,κάθε επιµέρους υποεργασία θα έχει το δικό της budget. 
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Ροή πληροφοριών: 

• Τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται καθόλη την διάρκεια του έργου ώστε να 

προλαµβάνονται κάποια προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν,είτε να εντοπίζονται 

άλλα τρέχοντα προβλήµατα. 

• Τα reports που συντάσσονται κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να φτιάχνονται 

προσεχτικά ώστε η πληροφορία να µεταδίδεται σωστά. 

    

Εκτίµηση κόστους: 

 

Για κάθε επιµέρους υποεργασία,µπορεί να αναπτυχθεί µία εκτίµηση του κόστους.Το κόστος 

περιλαµβάνει : 

• Αµοιβές του προσωπικού για τις χειρονακτικές εργασίες που θα εκτελεστούν 

• Το κόστος των υλικών που απαιτούνται για το έργο(πχ το κόστος των πρώτων υλών ) 

• Το κόστος κάποιων επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες προστίθενται στο έργο ώς 

ανεξάρτητα συστήµατα. 

• Το κόστος του εξοπλισµού που θα ενοικιαστεί καθόλη την εκτέλεση του έργου(πχ κάποιο 

υπολογιστικό σύστηµα για έλεγχο της συµβατότητας του software ) 

• Το κόστος των εργαλείων και των απαραίτητων προµηθειών που απαιτούνται για την 

συµπλήρωση του έργου 

• Πληρωµές µηχανικών για την παραγωγή των σχεδίων και των προδιαγραφών του έργου 

• Συνυπολογισµός πιθανών εκτάκτων εξόδων που µπορεί να προκύψουν 

 

Αναπόφευκτα,υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται κακή εκτίµηση του 

κόστους.Τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν ώς εξής : 

• Υποεκτίµηση κάποιων σηµαντικών διαδικασιών 

• Άπειροι εκτιµητές.Οι εκτιµήσεις από αρχάριους τείνουν να παραλείπουν πράγµατα-

κοµµάτια εργασίας χωρίς να γίνει εκτίµηση 

• ∆εν χρησιµοποιούν κάποια τεχνική για να εκτιµούν  

 

Εκτίµηση πληθωρισµού: 

• Για έργα τα οποία µπορεί να διαρκέσουν ορισµένα χρόνια,ο πληθωρισµός πρέπει να 

εκτιµηθεί. 

• Ένας µη-ακριβής τρόπος υπολογισµού της ανατίµησης,είναι ν’αυξηθούν όλα τα 

εκτιµώµενα κόστη κατά ένα σταθερό ποσοστό. 
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• Καλύτερος τρόπος είναι να εντοπιστούν οι περιοχές που συµβάλλουν κυρίως στο κόστος 

και να διαµεριστούν οι διακυµάνσεις κόστους για την καθεµία από αυτές. 

 

 

6.8.2.3 Εκτιµήσεις top-down και bottom-up 
 

• Η προσέγγιση bottom-up υποστηρίζει την συλλογή του κόστους για κάθε τµήµα του 

έργου.Η πληροφορία που συγκεντρώνεται συνολικά οδηγεί στην εκτίµηση του έργου. 

• Η προσέγγιση top-down είναι µία στατιστική προσέγγιση η οποία στηρίζεται βασικά από 

την εµπειρία από προηγούµενα έργα. 

• Για το ποιά από τις δύο µεθόδους(bottom-up &top-down) είναι καλύτερη,εξαρτάται από 

την συγκεκριµένη κατάσταση. 

• Η εκτίµηση bottom-up προυποθέτει ότι θα γίνει µία λεπτοµερειακή ανάλυση της δουλειάς 

στα πρώτα στάδια του έργου και η οποία ανάλυση µπορεί να µην είναι εφικτή. 

• Η µέθοδο top-down είναι ριψοκίνδυνη. 

• Όταν είναι δυνατό,µπορεί να γίνει συνδυασµός των δύο µεθόδων,καθώς η µία µπορεί να 

συµπληρώνει την άλλη.  

 

 

6.9 Βελτίωση της εκτίµησης του κόστους ενός έργου 
 

Ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα το οποίο παρουσιάζεται πολύ συχνά είναι ότι το συνολικό 

κόστος ενός έργου ξεπερνάει κατά πολύ το αρχικό του budget.Έχουν αναπτυχθεί αρκετά 

µαθηµατικά µοντέλα,τα οποία τείνουν να εµποδίσουν αυτή την εξέλιξη.Τα επόµενα στοιχεία 

συναντώνται σ’ένα πλήθος µαθηµατικών µοντέλων σχετικών µε τον προγραµµατισµό ενός 

έργου. 

 

• Η αντικειµενική αξία µίας λειτουργίας ενός ντετερµινιστικού ή στατικού µοντέλου,θα είναι 

κατά µέσο όρο χαµηλότερη από τα πραγµατικά έξοδα που θα προκύψουν.(ανεξαρτήτως 

της στρατηγικής που θα χρησιµοποιηθεί για να φτιαχτεί το χρονοδιάγραµµα του έργου).Η 

χρησιµοποίηση τέτοιων µοντέλων,µε σκοπό τον καθορισµό του budget,θα οδηγήσει στην 

γενική περίπτωση σε υπεραξίες που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. 

• Ένα στοχαστικό και στατικό µοντέλο δίνει µία αντικειµενική αξία της όλης λειτουργίας,η 

οποία κατά µέσο όρο,είναι µεγαλύτερη από το κόστος που θα προκύψει άν εφαρµοστεί 

µία πιο δυναµική στρατηγική.Άρα,σαν γενικό νόηµα,τα στοχαστικά στατικά µοντέλα είναι 

γενικώς απαισιόδοξα στις προβλέψεις τους. 
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• Στην πράξη,οι project managers εφαρµόζουν δυναµικές στρατηγικές,κατά τις οποίες 

γίνεται,αναβάθµιση του χρονοδιαγράµµατος του αρχικού του έργου,κατά την διάρκεια της 

εξέλιξης της όλης διαδικασίας του έργου.Αυτό γίνεται για να µειωθούν τα κόστη.(πάντα 

συγκρινόµενα µε αυτά του αρχικού πλάνου) 

 

Η αναφορά στην µετατροπή του προσδοκόµενου κόστους τονίζει την αξία της ευελιξίας. Τα 

τρία πιο πάνω σηµεία,έχουν µεγάλη εφαρµογή στην πρακτική εκτίµηση του κόστους.Όπως 

γίνεται κατανοητό,γενικά,δεν µπορεί να εµπιστευτεί κανείς ένα στατικό µοντέλο για το έργο 

σαν ένα µοντέλο από το οποίο θα προκύψει µία αξιόπιστη εκτίµηση του κόστους.Αυτό 

αµέσως γεννάει πολλά ερωτήµατα για την αξιοπιστία πολλών υπάρχοντων µαθηµατικών 

µοντέλων όταν αυτά εφαρµόζονται µε σκοπό τον καθορισµό του budget. 

 

Ποιός όµως ο σκοπός ενός budget ;Αφενός,µπορεί να δίνει ένα απόλυτο πάνω όριο των 

εξόδων σε ένα έργο,είτε αφετέρου να δίνει µία εκτίµηση των εξόδων και το πώς αυτά 

κατανέµονται.Ο στόχος πρέπει να είναι το δεύτερο.Το budget αναγνωρίζεται ώς µία µέτρηση 

των εξόδων και µία πρόβλεψη του τρόπου µε τον οποίο θα γίνουν οι επενδύσεις σε ένα έργο. 

 

Οι περισσότεροι project managers είναι καθολοκληρία αντίθετοι µε το να λαµβάνονται 

ριψοκίνδυνες αποφάσεις.Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο,είναι πραγµατικά πολύ αµήχανοι,σε 

περίπτωση πιθανών αποκλίσεων των εξόδων του έργου και µάλιστα όταν αρχικά είχε 

υιοθετηθεί το δικό τους πλάνο για τα προσδοκώµενα έξοδα.Ο project manager προτιµάει 

έργα στα οποία θα γίνει µία αρχική πρόβλεψη για υψηλότερα έξοδα,αλλά µε µικρότερες 

µελλοντικές αποκλίσεις από αυτά τα έξοδα. 

 

Ωστόσο,η οικονοµική θεωρία προτείνει ότι οι managers πρέπει να ενεργούν ουδέτερα 

απέναντι στο ρίσκο που πρέπει να παρθεί.Αντίθετα,η ποικιλία στις κινήσεις πρέπει να 

αφήνεται αποκλειστικά στους χορηγούς-ιδιοκτήτες του έργου. 

 

Το πρωταρχικό ενδιαφέρον,είναι ν’αναπτυχθούν µέθοδοι εκτίµησης του budget,έτσι ώστε τα 

επιπρόσθετα προσδοκώµενα έξοδα να είναι µηδενικά.Με βάση αυτόν τον σκοπό,αναζητείται 

µία µεθοδολογία η οποία θα εκτιµάει τα έξοδα,βάση της πορείας του έργου,κάτι που θα 

βοηθάει πολύ στην σωστή εκτίµησή τους. 

 

Ένα µοντέλο αναφέρεται ώς στοχαστικό,άν αυτό περιέχει στοχαστικές µεταβλητές και 

ντετερµινιστικό,άν δεν περιέχει.Με τον όρο ‘scenario’,εννοείται η πραγµατοποίηση όλων των 

στοχαστικών µεταβλητών του µοντέλου.Μόνο σε περίπτωση που ολοκληρωθεί και η 

τελευταία δραστηριότητα του έργου,µόνο τότε µπορεί να ειπωθεί ποιό scenario 
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ακολουθήθηκε.Ωστόσο,οι πληροφορίες σχετικά µε το ποιές στοχαστικές µεταβλητές 

πραγµατοποιούνται,αποκαλύπτονται καθόλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 

Γενικά,όταν αναφέρεται κανείς σε ένα στατικό µοντέλο,εννοεί ένα µοντέλο στο οποίο όλες οι 

αποφάσεις λαµβάνονται προτού αποκαλυφθεί η οποιαδήποτε αβεβαιότητα.Με άλλα λόγια,ο 

καταµερισµός των πόρων σε ένα έργο αποφασίζεται πρίν καν αυτό ξεκινήσει. 

 

Ένα δυναµικό µοντέλο είναι ακριβώς αντίθετο απ’ότι ένα στατικό µοντέλο.Στο δυναµικό 

µοντέλο,επιτρέπεται η λήψη διαφορετικών αποφάσεων ακόµα και άν το έργο είναι σε 

εξέλιξη.Η λύση τέλος που προτείνει ένα στατικό µοντέλο είναι ότι οι αποφάσεις παραµένουν 

σταθερές ανεξάρτητα από την φάση στην οποία βρίσκεται το έργο. 

 

Με τον όρο ‘reactive’,αναφέρεται κανείς στην στρατηγική της επαναεφαρµογής ενός 

µοντέλου µετά από την ροή νέας πληροφορίας. 

 

Έν αντιθέση µε τα ‘reactive’ προγράµµατα,οι στρατηγικές οι οποίες προλαµβάνουν 

µελλοντικές αποφάσεις,αναφέρονται συχνά σαν ‘proactive’ χρονοδιαγράµµατα.Για να 

ταιριάξει ένα µοντέλο σε µία proactive δοµή,πρέπει αυτό να είναι συγχρόνως και στοχαστικό 

και δυναµικό. 

  

Ένα θέµα που συναντάται συχνά στην βιβλιογραφία την σχετική περί την διαχείρηση των 

έργων,είναι η ανάλυση των ντετερµινιστικών time-cost µοντέλων,στα οποία το συνολικό 

κόστος ελαχιστοποιείται.Στην πράξη,κάποιες παράµετροι είναι εβέβαιες.Σαν 

αποτέλεσµα,γίνονται κάποιες υποθέσεις για τις τυχαίες µεταβλητές και έτσι το µοντέλο δίνει 

µόνο ένα κατώτατο όριο για το προσδοκώµενο συνολικό κόστος. 

   

Με άλλα λόγοα,το µέσο κόστος που παρατηρείται στην πράξη µε την εφαρµογή µίας λύσης 

προβλεπόµενης από ένα ντετερµινιστικό µοντέλο,µπορεί να είναι πολύ υψηλότερο από αυτό 

που προβλέπει το µοντέλο. 

   

Η εξοµοίωση Monte Carlo είναι µία εναλλακτική µέθοδο που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση 

του ολικού κόστους.Ωστόσο,στην πράξη,οι εξοµοιώσεις Monte Carlo στηρίζονται συχνά στην 

υποθετική κατάσταση ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται προτού αρχίσει η εκτέλεση του 

έργου.Αυτή η υπόθεση που γίνεται είναι πολλές φορές εκτός λογικής και έτσι η εκτίµηση του 

κόστους είναι τις πιο πολλές φορές απαισιόδοξη.(δηλαδή υψηλότερο απότι το πραγµατικό 

κόστος) 
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6.10 Προγραµµατίζοντας στην πράξη 
 

Ήδη έχει επισηµανθεί,ότι η αξία των διαφόρων λειτουργιών,βάση των διαφόρων 

ντετερµινιστικών µοντέλων που υπάρχουν σήµερα,είναι πολύ αισιόδοξη.Επιπρόσθετα,η 

απευθείας εφαρµογή της λύσης που προτείνεται από τέτοια µοντέλα,δεν είναι σίγουρο ότι θα 

οδηγήσει σε µία αποδοτική κατάσταση.Ένας σηµαντικός λόγος για αυτό,είανι ότι τα 

υπάρχοντα µοντέλα προγραµµατισµού του έργου είναι στατικά,και έτσι κατά κάποιον τρόπο 

παραµελείται η ευελιξία που µπορεί να έχει ένας project manager.Αυτή η ευελιξία έχει ήδη 

ειπωθεί ότι είναι η δυνατότητα που έχει ο project manager να κάνει διάφορες αλλαγές,καθώς 

το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

 

Για παράδειγµα,άν το πρώτο µέρος του έργου εκπληρωθεί πιο γρήγορα απ’ότι είχε 

σχεδιαστεί,τότε υπάρχει η πιθανότητα λιγότεροι πόροι να κατανεµηθούν στο υπόλοιπο 

κοµµάτι του έργου έτσι ώστε να µειωθούν τα έξοδα,αλλά το έργο να είναι έτοιµο στην ώρα 

του. 

   

Παρόµοια,µία αρχική καθυστέρηση µπορεί ν’αντιµετωπιστεί,αυξάνοντας το ποσό των πόρων 

για τις µεταγενέστερες δραστηριότητες.Οι project managers είναι συνέχεια επί ποδός και 

µετασχηµατίζουν τα σχέδιά τους τα αρχικά µε την εφαρµογή και πάλι των στατικών 

µοντέλων.Αυτό θα γίνει αφότου συµβεί κάποιο σηµαντικό περιστατικό.Αυτή η διαδικασία είναι 

γνωστή ώς ‘reactive scheduling’. 

   

Όταν οι project managers αλλάζουν τα σχέδιά τους,τότε µειώνεται το προσδοκώµενο 

συνολικό κόστος.Αυτές οι µειώσεις του κόστους δεν φαίνονται κάπου στο αρχικό budget,διότι 

το ολικό κόστος βάση του budget ισούται µε την αξία της λειτουργίας ενός ντετερµινιστικού 

στατικού µοντέλου.Εποµένως,υπάρχουν δύο ενέργειες οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις:Από την µία,η χρησιµοποίηση των αξιών που έχουν εκτιµηθεί έχει σαν 

αποτέλεσµα ένα πολύ χαµηλό προσδοκώµενο κόστος,ενώ από την άλλη πλευρά,τα να 

αγνοείται η ευελιξία του manager,οδηγεί στην υπερεκτιµηµένη πρόβλεψη. 

   

Σαν συµπέρασµα,µπορεί να ειπωθεί,ότι ο υπολογισµός του budget µε την χρησιµοποίηση 

παραδοσιακών ντετερµινιστικών µεθόδων σχεδίασης του έργου,θα οδηγήσει στην 

υπερπήδηση αυτού του αρχικού budget,ανεξάρτητα από την πολιτική που χρησιµοποιείται 

στην πράξη. 

   



∆ιπλωµατική Εργασία                     
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας Μεγάλων Έργων 

Ευάγγελος Β. Κονιδάρης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 102

Τα πρώτα σχετικά συγγράµµατα µε την διαχείρηση έργου εµφανίστηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950.Αυτά τα πρώτα συγγράµµατα,είχαν σαν κύριο στόχο την εκτίµηση της 

διάρκειας του έργου,δεδοµένου ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά µε το έργο είχαν ήδη 

παρθεί.(π.χ το πώς κατανέµονται οι διάφοροι πόροι ).Το πρωτότυπο µοντέλο PERT είχε 

βελτιωθεί έτσι ώστε να εκτιµά µε µεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό όριο της διάρκειας ενός 

έργου. 

   

Το πρώτο µοντέλο το οποίο σχετίζονταν πολύ ενεργά στην λήψη αποφάσεων για ένα έργο 

ήταν το ντετερµινιστικό time-cost µοντέλο το οποίο στηριζόταν στην µέθοδο της κρίσιµης 

διαδροµής.(Critical method-CPM). 

   

Μέχρι την δεκαετία του 1980,είχαν γίνει ελάχιστες αναφορές για συνδυασµό δύο ή 

περισσοτέρων στοχαστικών µοντέλων.Τότε,αναπτύχθηκε ένα στοχαστικό µοντέλο δύο 

επιπέδων,το οποίο αποτελούσε ουσιαστικά µία παραλλαγή του ντετερµινιστικού time-cost 

µοντέλου. 

   

Αργότερα,αναπτύχθηκαν και κάποια στοχαστικά δυναµικά µοντέλα τα οποία είναι σαφώς πιο 

περίπλοκα από τα στατικά µοντέλα.Ακόµα και η διαδικασία στησίµατος ενός µαθηµατικού 

προγράµµατος για το γενικό πρόβληµα του στοχαστικού δυναµικού προγραµµατισµού είναι 

κάτι το δύσκολο.Η αιτία των περισσότερων προβληµάτων είναι ότι ποτέ δεν καθορίζεται η 

σειρά µε την οποία θα παρθούν οι αποφάσεις και αυτή εξαρτάται από τις προγενέστερες 

αποφάσεις που έχουν παρθεί,καθώς και από την εκτίµηση των τυχαίων µεταβλητών. 

  

Μία ευρέως γνωστή µέθοδο για την επίτευξη µίας στοχαστικής δυναµικής λύσης,δεδοµένου 

ότι υπάρχει ένα στατικό µοντέλο προγραµµατισµού,είναι η πολλαπλή εφαρµογή αυτού του 

στατικού µοντέλου σε συγκεκριµένες στιγµές καθόλη την διάρκεια της εξέλιξης του 

έργου.Όπως αναφέρθηκε και πιο πρίν,αυτή η µέθοδο είναι γνωστή µε τον όρο ‘reactive 

scheduling’. 

 

 

6.10.1 Εκτίµηση της επιρροής των διάφορων µεθόδων σε reactive projects 
   

Καθώς γεννιέται συνεχώς νέα πληροφορία κατά την διάρκεια ενός έργου,τα αρχικά 

πρωτότυπα σχέδια αναθεωρούνται κατά έναν ντετερµινιστικό στατικό τρόπο.Η αναθεώρηση 

ενός σχεδίου δεν σηµαίνει µόνο την προσαρµογή των εκτιµήσεων για την εκπλήρωση ενός 

έργου,αλλά και την προσαρµογή του ποσού των πόρων που θα κατανεµηθούν. 
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Το γεγονός ότι στην πράξη τα σχέδια αναθεωρούνται δείχνει ότι η αβεβαιότητα είναι έµφυτη 

σε πολλά έργα.Άν δεν υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα,τότε δεν θα υπήρχε καµία ανάγκη για 

αλλαγή του πρωτότυπου σχεδίου.Με σκοπό τον καθορισµό του budget,γίνεται η εκτίµηση 

του προσδοκώµενου κόστους ολόκληρου του έργου,λαµβάνοντας όµως υπόψη και το 

κόστος των αναθεωρήσεων που γίνονται.Τέλος,µία µέθοδο εκτίµησης του προσδοκώµενου 

κόστους είναι επίσης πολύ χρήσιµη ώς ένα εργαλείο σύγκρισης µεταξύ των διάφορων 

πολιτικών που ακολουθούνται κατά την διάρκεια ενός έργου. 

 

∆ύο τύποι αποφάσεων µπορούν να λαµβάνονται κατά την διάρκεια ενός έργου: 

• Κατανοµή ενός συγκεκριµένου ποσού πόρων στην κάθε δραστηριότητα ακόµα και µετά 

την αρχή της εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων. 

• Καθυστέρηση µίας διαδικασίας για µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις,η απόφαση σχετικά µε την κατανοµή των πόρων σε κάθε 

δραστηριότητα,λαµβάνεται αµέσως πρίν αρχίσει η εκτέλεση της κάθε διαδικασίας.Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι και σε έργα πρωταγωνιστικού ρόλου,αυτή η κατανοµή των πόρων πρέπει να 

γίνεται ακριβώς πρίν την έναρξη του έργου. 

 

Η σειρά µε την οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις εξαρτάται από το πότε µπορούν να 

αρχίσουν οι δραστηριότητες.Οι διάρκειες των δραστηριοτήτων που προηγούνται,εξαρτώνται 

από τις πρόσφατες αποφάσεις καθώς και από τον καθορισµό των τυχαίων 

µεταβλητών.Έτσι,η σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν οι αποφάσεις δεν µπορεί να είναι 

γνωστή από πρίν. 

 

Όταν γίνεται η εξοµοίωση του έργου σαν συνάρτηση του χρόνου,τότε εξετάζεται η τρέχουσα 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο.Όταν χρειάζεται να παρθούν κάποιες αποφάσεις,η 

τρέχουσα κατάσταση του έργου χρησιµοποιείται ώς input στο µοντέλο απόφασης.Αυτό 

εγγυάται ότι το µοντέλο απόφασης χρησιµοποιεί µόνο ιστορικά δεδοµένα(καθώς το µέλλον 

είναι αβέβαιο).Αφότου παρθεί η απόφαση,οι παρούσες µεταβλητές αναθεωρούνται.Λογικά,η 

έκβαση αυτών των στοχαστικών διαδικασιών µπορεί τώρα να παρακολουθείται και οι 

παρούσες µεταβλητές πρέπει ν’αναθεωρούνται ξανά. 

 

Αυτή η διαδικασία της συνεχόµενης προκύπτουσας πληροφορίας σχετικά µε την πορεία του 

έργου,µπορεί να παρουσιαστεί σαν µία κίνηση κατά µήκος ενός µονοπατιού από φύλλα,µέσα 

σε ένα δέντρο.Ο αλγόριθµος εξοµοίωσης για την εκτίµηση του προσδοκώµενου κόστους 

µπορεί να παρουσιαστεί ώς: 
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• Αρχικοποίηση της τιµής της µεταβλητης που συµβολίζει το προσδοκώµενο κόστος : 

expcost:=0 

• Για κάθε διαδικασία,µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία loop FOR µε λαµβανόµενες τιµές 

s:=1,…,N. 

• Αρχικοποίηση της µεταβλητής του χρόνου στο µηδέν.t:=0,και της µεταβλητής 

κατάστασης και αυτής στο µηδέν.x:=0.Το κόστος της διαδικασίας ώς τώρα,ρυθµίζεται και 

αυτό στο µηδέν.c:=0. 

• Εύρεση της κατάλληλης απόφασης,λύνοντας ένα στατικό µοντέλο,το οποίο έχει ώς 

µεταβλητές µόνο τα t,x. 

• Για όλες τις δραστηριότητες που µόλις έχουν αρχίσει,τα σχετικά έξοδα προστίθενται 

στην µεταβλητή c. 

• Αναθεώρηση της κατάστασης του x,και αύξηση της τιµής της µεταβλητής t εώς τη νέα 

στιγµή που θα παρθεί η απόφαση. 

• Επανάληψη των προηγούµενων τριών βηµάτων µέχρι την στιγµή που θα 

ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες. 

• Αύξηση της µεταβλητής c,άν υπάρξουν αναπάντεχα κόστη. 

• Τέλος FOR loop. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ              
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Προδιαγραφές Συστηµάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποιότητας 
Μεγάλων Έργων 

Η Έννοια της Ποιοτικής ∆ιασφάλισης 

Κεφάλαιο 
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7 Η Έννοια της Ποιοτικής ∆ιασφάλισης 
 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι το σύνολο των προγραµµατισµένων ή συστηµατικών 

ενεργειών και διαδικασιών,που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή µία 

υπηρεσία θα πληρεί ορισµένες προδιαγραφές. 

 

Η ποιοτική διασφάλιση περιέχει όλα εκείνα τα µέτρα που λαµβάνονται,µε σκοπό να 

εξασφαλίσουν την ποιότητα ενός προϊόντος.Η ποιότητα δεν µπορεί να περιοριστεί και να 

οριστεί µόνο µέσα σε ένα προϊόν.Η ποιότητα πρέπει να προγραµµατιστεί,να παραχθεί και να 

δοκιµαστεί. 

 

Για τον λόγο αυτό,η ποιοτική διασφάλιση δεν είναι µόνο µία ενέργεια ελέγχου ούτε 

αρµοδιότητα µόνο ενός τµήµατος ή φορέα,όπως του τµήµατος ποιοτικού ελέγχου ή 

επιθεώρησης. 

   

Σχεδόν κάθε τµήµα µίας εταιρείας εµπλέκεται στην ποιοτική διασφάλιση.Είναι πολύ βασικό 

σε ένα τέτοιο σύστηµα ποιοτικής διασφάλισης η διοίκηση της εταιρείας να καθορίζει την 

ποιοτική πολιτική µέσα σε αυτό. 

   

Όλες οι ενέργειες που επηρεάζουν την ποιότητα θα πρέπει να ακολουθούν γραπτές 

οδηγίες,οι οποίες µαζί µε άλλες διαδικασίες θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και θα 

συγκεντρώνονται σε ένα εγχειρίδιο ποιοτικής διασφάλισης µε συνεχή ενηµέρωση. 

   

Ένα σύστηµα ποιοτικής διασφάλισης περιλαµβάνει ποιοτικό προγραµµατισµό και ποιοτικό 

έλεγχο. 

• Ποιοτικός προγραµµατισµός σηµαίνει µέτρα και διαδικασίες,που πρέπει να 

προγραµµατιστούν πρίν από την έναρξη της παραγωγής και τα οποία προκαθορίζουν τις 

ποιοτικές προσδοκίες για το προϊόν. 

• Ποιοτικός έλεγχος είναι το κύριο έργο του τµήµατος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας 

και περιέχει όλες τις τεχνικές,που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

του ποιοτικού προγραµµατισµού. 
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Γενικά,θα πρέπει όλα τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών ελέγχου να καταγράφονται και 

να διατηρούνται σε ειδικά αρχεία. 

 

 

7.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Το σύστηµα ποιοτικής διασφάλισης περιλαµβάνει κάθε προδιαγραφή,διαδικασία και 

ενέργεια,που εφαρµόζεται σε όλη την παραγωγική διαδικασία και που επεµβαίνει µε άµεσο ή 

έµµεσο τρόπο στην ποιότητα του προϊόντος. 

 

Η οργάνωση ενός συστήµατος ποιοτικής διασφάλισης περιλαµβάνει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

• Καθορισµό των βασικών ποιοτικών διαδικασιών και ενεργειών που πρέπει να 

εφαρµόζονται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 

• Καθορισµό υπευθυνοτήτων για την εκτέλεση και εφαρµογή αυτών των διαδικασιών και 

ενεργειών στα εσωτερικά τµήµατα της εταιρείας ή και σε εξωτερικούς φορείς 

• ∆ιαίρεση των συνολικών εργασιών σε λογικά τµήµατα εργασίας 

• Καθορισµό των υπευθυνοτήτων και αρµοδιοτήτων για κάθε τµήµα εργασιών 

• Καθορισµό των σχέσεων της µίας εργασίας µε την άλλη 

• Συντονισµό όλων των εργασιών των διαφορετικών τµηµάτων που εµπλέκονται στον 

έλεγχο της ποιότητας,έτσι ώστε η ποιοτική πολιτική και ο ποιοτικός στόχος της εταιρείας 

να πραγµατοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο 

 

Η βασική διεργασία σε ένα σύστηµα ποιοτικής διασφάλισης είναι να καθοριστούν οι βασικές 

ενέργειες και οι τοµείς που κρίνονται απαραίτητοι προκειµένου να διενεργηθεί ο έλεγχος.Αυτά 

τα στοιχεία ελέγχου συνήθως καθορίζονται και ανατίθενται στα διάφορα τµήµατα της 

οργανωτικής δοµής της εταιρείας 

 

Μερικές ενέργειες και τα αντίστοιχα τµήµατα,που απευθύνεται ο έλεγχος,αναφέρονται 

παρακάτω: 

• Αποδοχή παραγγελίας-Προσδιορισµός του απαιτούµενου επιπέδου ποιότητας.Υπεύθυνο 

είναι το τµήµα πωλήσεων 

• Σχέδιο προϊόντος-Αξιολόγηση του σχεδίου για την διαπίστωση επίτευξης της 

απαιτούµενης ποιότητας.Υπεύθυνο είναι το τµήµα µελέτης και σχεδίασης 
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• Ανάπτυξη παραγωγικής διαδικασίας-Αξιολόγηση της προτεινόµενης παραγωγικής 

διαδικασίας,µε σκοπό να διαπιστωθεί,άν η απαιτούµενη ποιότητα µπορεί να 

επιτευχθεί.Υπεύθυνο είναι το τµήµα παραγωγής 

• Προγραµµατισµός παραγωγής-Προετοιµασία γενικών διαδικασιών και ειδικών οδηγιών 

ελέγχου.Υπεύθυνο είναι το τµήµα παραγωγής 

• Εργαλεία και ιδιοσυσκευές-∆ιακρίβωση και έλεγχος εργαλείων και οργάνων σε συνεχή 

βάση.Υπεύθυνο είναι το τµήµα ποιοτικής διασφάλισης 

• Παραγγελίες υλικών-Αξιολόγηση υποψήφιων προµηθευτών όσον αφορά την ικανότητά 

τους να παράγουν υλικά προκαθορισµένου επιπέδου ποιότητας.Υπεύθυνο είναι το τµήµα 

προµηθειών 

• Παραλαβή υλικών-Επιθεώρηση των υλικών στην πηγή τους ή και κατά την παραλαβή 

τους.Υπεύθυνο είναι το τµήµα παραλαβής 

• Παραγωγή προϊόντος-Επιθεώρηση του προϊόντος κατά τα στάδια της 

παραγωγής/συναρµολόγησης και ανάλυσης των απορριπτέων κοµµατιών για πιθανή 

επεξεργασία ή οριστική απόρριψη.Υπεύθυνο είναι το τµήµα ποιοτικής διασφάλισης 

• Αποδέσµευση προϊόντος-Τελικός ποιοτικός έλεγχος,έλεγχος αποθήκευσης και 

συσκευασίας.Υπεύθυνο είναι το τµήµα ποιοτικής διασφάλισης 

• Χρήση προϊόντος-Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προϊόντος και ανάλυση 

πιθανών παραπόνων του χρήστη,µε σκοπό την αποφυγή επανάληψης στο 

µέλλον.Υπεύθυνο είναι το τµήµα πωλήσεων και µάρκετινγκ 

• Ανάπτυξη νέου προϊόντος-Ανάλυση αναγκών βάσει παραµέτρων της αγοράς και η 

επίδραση αυτών στις ποιοτικές απαιτήσεις της κατασκευής,καθώς και ανάλυση 

απόδοσης αντιστοίχων προϊόντων,που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν,για να 

διαπιστωθούν δυσκολίες κατά την κατασκευή,τον έλεγχο και την χρήση.Υπεύθυνο είναι 

το τµήµα ποιοτικής διασφάλισης και µάρκετινγκ. 

 

 

7.3 Η θέση του τµήµατος ποιοτικής διασφάλισης 
 

Η οργάνωση και η λειτουργική θέση του τµήµατος ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στο 

οργαννόγραµµα µίας εταιρείας στην σύγχρονη βιοµηχανία έχει διαφοροποιηθεί ανάλογα µε 

το είδος των παραγόµενων προϊόντων και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται. 

  

Γενικά,η ποιοτική διασφάλιση αποτελεί ξεχωριστό τµήµα της εταιρείας και ευρίσκεται υπό την 

τεχνική διεύθυνση.Το τµήµα είναι ανεξάρτητο από τα άλλα τµήµατα,που ανήκουν στην 

τεχνική διεύθυνση.Για τον λόγο αυτό ο καταµερισµός αµοδιοτήτων,υπευθυνοτήτων και 
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ευθυνών στην ανάπτυξη ενός συστήµατος ποιοτικής διασφάλισης είναι πάρα πολύ 

σηµαντικός. 

 

 
Σχήµα 5 Θέση του τµήµατος ποιοτικής διασφάλισης 

 

Υπάρχει περίπτωση η ποιοτική διασφάλιση να ανήκει λειτουργικά κυρίως στο τµήµα 

παραγωγής,να εξαρτάται από αυτό και να ενεργεί µέσα σε αυτό.Τότε ο ποιοτικός έλεγχος ώς 

σύνολο ενεργειών και χειρισµών διενεργείται από το τµήµα παραγωγής. 

 

 

7.4 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Σκοπός του εγχειρίδιου ποιοτικής διασφάλισης είναι να περιγράφει εύκολες στην χρήση 

διαδικασίες,που θα καλύπτουν όλες τις λειτουργίες ποιοτικής διασφάλισης της εταιρείας. 

 

Το εγχειρίδιο συντάσσεται µε σκοπό την διατήρηση και εφαρµογή διαδικασιών ποιοτικής 

διασφάλισης,σύµφωνα µε την οργάνωση της εταιρείας και τους ποιοτικούς στόχους,που 

έχουν τεθεί. 

 

Το εγχειρίδιο ποιοτικής διασφάλισης εκδίδεται,διανέµεται και διατηρείται από το τµήµα 

ποιοτικής διασφάλισης της εταιρείας. 

 

             

            

Τεχνική 
∆ιεύθυνση 

Τµήµα µελέτης

Και σχεδίασης 

Τµήµα 

παραγωγής

Τµήµα ποιοτικής

διασφάλισης 
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Η αναθεώρηση του εγχειριδίου είναι ευθύνη του τµήµατος ποιοτικής διασφάλισης και κάθε 

αλλαγή,µεταβολή ή συµπλήρωση,γνωστοποιείται στους κατόχους,οι οποιοι παραλαµβάνουν 

αντίγραφα των νέων ή διορθωµένων διαδικασιών συγχρόνως µε την έκδοσή τους. 

 

Πρέπει να γίνονται περιοδικοί και τυχαίοι έλεγχοι,προκειµένου να διαπιστώνεται ότι οι 

κάτοχοι διατηρούν το εγχειρίδιό τους πλήρως ενηµερωµένο. 
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8 ∆ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας 
 

 

8.1 ISO 9000 
 

Πώς µετράται η επιτυχία;Πολλοί έχουν αναρωτηθεί.Η ποιότητα είναι ένα µέτρο σύγκρισης το 

οποίο οι εταιρείες και οι πελάτες µπορούν να επιλέξουν.Είναι αυτό που πολλοί οργανισµοί 

ονοµάζουν total quality management (TQM),είτε total quality control (TQC),είτε κάπως 

αλλιώς.Όλα αυτά τα προγράµµατα σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας των 

διαδικασιών,των προϊόντων και των υπηρεσιών.Αλλά η ποιότητα µπορεί να είναι µία εντελώς 

υποκειµενική κρίση.Η αντίληψη από το τί αποτελείται µία υπηρεσία ποιότητας µπορεί να είναι 

εντελώς διαφορετική για έναν πελάτη και για έναν προµηθευτή. 

 

Επόµενο αυτής της αβεβαιότητας όσον αφορά την ποιότητα,ήταν η εµφάνιση του ISO 

9000.Αυτός ο όρος αναφέρεται σε ένα σύνολο παγκόσµιων προδιαγραφών οι οποίες 

καθορίζουν ένα σύστηµα διαβεβαίωσης της ποιότητας το οποίο αναπτύχθηκε από την ISO 

(INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARIZATION) και υιοθετήθηκε από πάνω 

από 90 χώρες σε όλον τον κόσµο.Το ISO περιλαµβάνει τις εθνικές προδιαγραφές 

περισσότερων των 100 χωρών.Ο σκοπός του είναι να υποστηρίζει την ανταλλαγή αγαθών 

και προϊόντων σε όλο τον κόσµο και έτσι να ενισχύει την παγκόσµια συνεργασία σε 

επιστηµονικό,τεχνολογικό και οικονοµικό επίπεδο. 

 

Για να επιτευχθεί η καταγραφή του ISO 9000,πρέπει µία εταιρεία να πληρεί συγκεκριµένες 

προδιαγραφές διαβεβαίωσης της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της.Αυτές οι 

προδιαγραφές,το άν τηρούνται ή όχι,θα βεβαιωθεί από έναν τρίτο παρατηρητή,ο οποίος θα 

κάνει την επιθεώρηση.Το σύστηµα διαβεβαίωσης της ποιότητας επιτυγχάνει την 

συµµόρφωση πρός το ISO 9000.Σε τέτοια περίπτωση,η εταιρεία λαµβάνει µία άδεια 

ποιότητας,η οποία διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες ότι η συγκεκριµένη εταιρεία διαθέτει ένα 

σύστηµα το οποίο διαβεβαιώνει ότι τα προϊόντα της που είναι πρός πώληση είναι σύµφωνα 

µε τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας. 

 

Οι εταιρείες που συµµορφώνονται σύµφωνα µε το ISO 9000,συχνά επωφελούνται 

αρκετά,διότι αφενός µειώνονται τα παράπονα των πελατών,αφετέρου µειώνονται τα κόστη 

λειτουργίας και τελευταίο και πιο σηµαντικό,αυξάνεται η ζήτηση για τα προϊόντα τους και τις 

υπηρεσίες τους.Όσον αφορά,το ISO 9001,αυτό δεν αποκλείει κάποιες συγκεκριµένες 

βιοµηχανίες ή οικονοµικούς φορείς.Η απόφαση για το άν η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε 
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κάποιο από τα ISO εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια.Η απόφαση αυτή επηρεάζεται από 

το τί ζητούν οι καταναλωτές καθώς και από τις απαιτήσεις της αγοράς.Για 

παράδειγµα,κάποιες εταιρείες,δεν αγοράζουν προϊόντα από κατασκευαστές οι οποίοι δεν 

είναι σύµφωνοι µε την σύµβαση του ISO 9000. 

 

 

8.2 ISO 9001ή ISO 9002 
                              

Αυτά τα δύο σύνολα προδιαγραφών είναι πανοµοιότυπα.Ωστόσο,το ISO 9001 

εφαρµόζεται,κυρίως σε οργανισµούς οι οποίοι ανακατεύονται µε σχεδιασµό προϊόντων και 

υπηρεσιών,όσον αφορά την παραγωγή τους.Από την άλλη,το ISO 9002,αποκλείει τον 

σχεδιασµό από ένα παρόµοιο µοντέλο διαβεβαίωσης της ποιότητας. 

 

Για µία επιχείρηση,η συµµόρφωση προς το ISO 9000,είναι τις περισσότερες φορές ζωτικής 

σηµασίας.Η εφαρµογή του ISO 9000 θα γίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις όπως οι 

παρακάτω. 

• Οι σηµαντικοί συνεργάτες της επιχείρησης αρχίζουν να ερευνούν άν υπάρχει συµφωνία 

ώς πρός το ISO 9000. 

• Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δουλεύουν όλες σύµφωνα µε το ISO 9000. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί να επεκταθεί σε παγκόσµια κλίµακα. 

• Σε περίπτωση τέλος που η επιχείρηση επωφελείται από την εγκατάσταση ενός 

συστήµατος διαβεβαίωσης της ποιότητας.(µειώνονται τα λάθη,µειώνονται τα παράπονα 

των πελατών) 

                              

Έχει παρατηρηθεί από πολλές εταιρείες,ότι απλώς και µόνο δουλεύοντας σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του ISO 9000,έχει αποφέρει σε αυτές µεγάλα κέρδη.Ακόµα και πρίν επιτευχθεί 

η πλήρη συµµόρφωση,απλώς και µόνο το γεγονός ότι οι εταιρείες αναγκάζονται να 

βελτιώσουν τις διαδικασίες που χρησιµοποιούν για την επιθεώρηση της ποιότητας,είναι πολύ 

θετικό. 

 

Η προσπάθεια που απαιτείται από µία εταιρεία για να συµµορφωθεί πρός τις προδιαγραφές 

του ISO 9000,εξαρτάται από την ωριµότητα του συστήµατος ποιότητας της 

εταιρείας.Ευτυχώς όµως,υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία βοηθούν 

πολύ για την πραγµατοποίηση αυτής της συµµόρφωσης.Έχουν αναπτυχθεί τέλος πολλά 

ελεύθερα πακέτα λογισµικού τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην δηµιουργία και στην 

αναβάθµιση του συστήµατος ποιότητας. 
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει αναφορά στο τί τελικά περιλαµβάνει η εφαρµογή του ISO 

9000.Θα ζητηθεί από την εταιρεία να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ένα σύστηµα ποιότητας το 

οποίο είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές (ISO 9001,ISO 9002,QS 9000,ISO 14000 ),πιο 

συγκεκριµένα: 

• Η εταιρεία πρέπει να δηµιουργήσει ένα εγχειρίδιο ποιότητας το οποίο θα περιγράφει το 

σύστηµα ποιότητάς της. 

• Ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει την εκτέλεση της δουλειάς. 

• Θα ζητηθεί η σχεδίαση και η εφαρµογή ενός συστήµατος το οποίο θα αποτρέπει την 

επανεµφάνιση των προβληµάτων. 

• Πρέπει να γραφεί µία αναλυτική αναφορά η οποία θα περιγράφει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του προσωπικού για την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. 

• Εν συνεχεία,γίνεται εκπαίδευση των εργαζοµένων έτσι ώστε να προσαρµοστούν στην 

λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. 

• Ακόµα,η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα δείχνει αναλυτικά όλες τις 

επιθεωρήσεις ποιότητας που θα γίνονται. 

• Θα ζητηθεί τέλος,να υπάρχει συµµόρφωση πρός όλες τις πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις 

των προδιαγραφών του ISO 9000. 

 

Η βεβαίωση ότι πράγµατι η εταιρεία έχει εφαρµόσει όλα τα παραπάνω και ότι τελικά έχει 

επιτευχθεί η συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές,θα δοθεί από έναν εξωτερικό µηχανισµό 

αξιολόγησης,από έναν τρίτο παρατηρητή όπως λέγεται.Ο παρατηρητής θα εφαρµόσει µία 

προκαταρτική επιθεώρηση,µετά από την οποία πιθανώς θα έχουν εντοπιστεί κάποιες 

περιοχές µή-συµµόρφωσης.Η εταιρεία αναλαµβάνει την διόρθωση αυτών,έτσι ώστε στην 

τελική επιθεώρηση που θα ακολουθήσει,να είναι όλα εντάξει.Η βεβαίωση που δίνεται από 

την ISO 9000 έχει διάρκεια 3 χρόνων,αλλά υπάρχουν συνεχείς επιθεωρήσεις ανά 

εξάµηνο,ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχόµενη τήρηση των κανόνων. 
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9 Η ∆ιαδικασία Βελτίωσης της Ποιότητας 
 

Υπάρχουν συγκεκριµένα απλά εργαλεία και τεχνικές,τα οποία µπορούν να ενταχθούν 

φυσιολογικά στην φιλοσοφία του TQM.Πολλά από αυτά τα εργαλεία µπορούν εύκολα να 

χρησιµοποιηθούν για την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων ή για την 

συνειδητοποίηση των ευκαιριών και,εποµένως,µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποτελεσµατικά,για να υποστηρίξουν την εφαρµογή της µεθοδολογίας του µάνατζµεντ της 

ποιότητας και της βελτίωσης. 

 

1.∆ιάγραµµα συγγένειας: 

 

Αυτό είναι ένα οργανωτικό εργαλείο,χρήσιµο π.χ για την ταξινόµηση των ιδεών που 

παράγονται σε µία συνεδρίαση καταιγισµού ιδεών.Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο,όταν συλλέγεται 

µεγάλος όγκος πληροφοριών,ιδεών,απόψεων ή ζητηµάτων,σε καταστάσεις όπου χρειάζεται 

να προσδιοριστεί µία διαδικασία ή να εντοπιστούν οι ανάγκες των πελατών ή όταν πρέπει να 

λυθεί ένα πρόβληµα. 

 

Η τεχνική οργανώνει τα συλλεγόµενα τµήµατα πληροφοριών σε οµάδες,µε βάση τις φυσικές 

σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσά τους.Ο αριθµός των οµάδων περιορίζεται σε δέκα το 

πολύ.Ένα µεµονωµένο τµήµα πληροφοριών µπορεί να αποτελέσει µία ανεξάρτητη οµάδα 

από µόνο του.∆ηµιουργείται ένας τίτλος για κάθε οµάδα,ο οποίος συλλαµβάνει το νόηµά της. 

 

Η τεχνική συµβάλλει στην µείωση ενός κατά τα άλλα δύσχρηστου όγκου πληροφοριών σε 

µικρότερο αριθµό οµοιγενών οµάδων,τις οποίες µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει 

ανεξάρτητα πολύ πιο εύκολα,να τις κατατάξει κατά σειρά σπουδαιότητας ή να τις κατανείµει 

σε συγκεκριµένα προγραµµατισµένα έργα για περαιτέρω µελέτη ή έρευνα. 

 

2.∆ιάγραµµα οµαδοποίησης: 

 

Το διάγραµµα οµαδοποίησης είναι µία γραφική παράσταση ασυνεχών οµάδων ή κατηγοριών 

δεδοµένων,οι οποίες παριστάνονται κατά τέτοιο τρόπο,ώστε εύκολα να µπορούν να γίνονται 

σαφείς συγκρίσεις ανάµεσά τους. 

 

Το διάγραµµα οµαδοποίησης συχνά χρησιµοποιείται για να δώσει έµφαση σε ένα σηµείο το 

οποίο και θα υπαγορεύσει τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζεται το διάγραµµα.Το διάγραµµα 

κανονικά χρησιµοποιείται για να τονίσει τη µεταβλητότητα και την ανοµοιογένεια των 
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δεδοµένων.Μετά την χρήση των πληροφοριών αυτών µπορεί να ακολουθήσει περαιτέρω 

διερεύνηση,για να προσδιοριστεί ο λόγος αυτής της µεταβλητότητας.Συνήθως τα θέµατα 

ταξινοµούνται από πάνω προς τα κάτω,κάθε θέµα σε σχήµα ράβδου.Το µήκος κάθε ράβδου 

δηλώνει την τιµή ή την συχνότητα που αντιπροσωπεύει η ράβδος. 

 

3.∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων: 

 

Άν κάθε δραστηριότητα που αποτελεί µέρος µίας διεργασίας συµβολίζεται µε ένα 

τεµάχιο(κουτί) και όλα τα τεµάχια συνδέονται γραµµικά,έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται οι 

αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων,υπάρχει τότε µία µακροεπίπεδη άποψη της 

διεργασίας,µε το όνοµα διάγραµµα δραστηριοτήτων.Το διάγραµµα ανατρέχει τον δρόµο που 

µπορούν να πάρουν κάθε πληροφορία,οι απαιτούµενες δραστηριότητες ή τα υλικά,ανάµεσα 

στην αρχική εισροή και την τελική εκροή της διεργασίας.Προσδιορίζεται το αποτέλεσµα που 

παράγει κάθε δραστηριότητα της διεργασίας,καθώς και ποια άλλη δραστηριότητα τροφοδοτεί 

και,µέσω του εντοπισµού των ειδικών οµάδων για τις συγκεκριµένες εργασιακές 

δραστηριότητες,καθορίζεται και το ποιός εκτελεί την δραστηριότητα. 

 

4.Καταιγισµός ιδεών(brainstorming):  

 

Ο καταιγισµός ιδεών είναι µία δραστηριότητα που προωθεί την οµαδική συµµετοχή και την 

οµαδική δουλειά,ενθαρρύνει την δηµιουργική σκέψη και παρέχει ερεθίσµατα για την γένεση 

όσο το δυνατόν περισσότερων ιδεών µέσα σε µία µικρή χρονική περίοδο. 

 

Οι συµµετέχοντες σε µία συνάντηση καταιγισµού ιδεών έχουν κληθεί µε βάση την 

συγκεκριµένη γνώση και εµπειρία τους και αναµένεται να συµβάλλουν στην συζήτηση του 

εκάστοτε θέµατος.∆ηµιουργείται η κατάλληλη ατµόσφαιρα,έτσι ώστε ο καθένας να νιώθει 

ελεύθερος να εκφραστεί.Η έµφαση δίνεται στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των 

ιδεών.∆εν επιτρέπεται η κριτική,η έκφραση αµφιβολιών ή η εσπευσµένη εκδίκαση των 

ιδεών,έως ότου τελειώσει η συνεδρίαση του καταιγισµού ιδεών. 

 

Όλες,χωρίς εξαίρεση,οι ιδέες καταγράφονται και γνωστοποιούνται σε όλους τους 

συµµετέχοντες.Κάθε στοιχείο που εισάγεται και κάθε συνεισφορά θεωρείται 

σηµαντική.∆ιασφαλίζεται η µελλοντική συµµετοχή κάθε ατόµου που λαµβάνει µέρος στην 

συνεδρίαση,και το µέλλον της οµάδας ενισχύεται µε την χαρτογράφηση των συγκεκριµένων 

ενεργειών που θα ακολουθηθούν και της µελλοντικής προόδου του προγραµµατισµένου 

έργου. 
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5.Αιτιολογική ανάλυση αποτελέσµατος: 

 

Αυτή είναι µία τεχνική για τον προσδιορισµό των πλέον πιθανών αιτίων που επενεργούν σε 

ένα πρόβληµα,µία κατάσταση ή ένα προγραµµατισµένο έργο.Μπορεί να βοηθήσει στην 

ανάλυση των σχέσεων αιτίας-αποτελέσµατος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατ’επανάληψη 

σε συνδυασµό µε τον καταιγισµό ιδεών. 

 

6.∆ιαγράµµατα ελέγχου: 

 

Το διάγραµµα ελέγχου είναι ένα γραµµικό διάγραµµα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί όρια 

στατιστικά καθορισµένα. 

 

7.Ανάλυση κόστους-ωφέλειας: 

 

Είναι µία τεχνική για τον υπολογισµό,µε οικονοµικούς όρους,της βιωσιµότητας µιας 

ενέργειας.Το κόστος µίας συγκεκριµένης ενέργειας συγκρίνεται µε την ωφέλεια που 

αποκτάται από το µελλοντικό αποτέλεσµα.Μπορεί,επίσης,να χρησιµοποιηθεί για να 

συγκρίνει,µε οικονοµικούς όρους,έναν αριθµό λύσεων προβληµάτων ή σχεδίων δράσης. 

 

Ένα απαραίτητο πρώτο βήµα θα ήταν να αποφασιστεί για την περίοδο κατά την οποία θα 

διεξαχθεί η ανάλυση κόστους-ωφέλειας.Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλο το 

πιθανό κόστος για την έναρξη της ενέργειας ή της λύσης.Το επόµενο βήµα είναι να ληφθούν 

υπόψη όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες,οι οποίοι είτε προξενούν κόστος είτε παρέχουν 

ωφέλειες. 

 

Η τελική ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται στον υπολογισµό του λόγου ωφέλεια προς 

κόστος,και στο καθαρό όφελος,σε συνδυασµό ίσως και µε µη-οικονοµικά ζητήµατα.Τα 

αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµεύσουν στην αξιολόγηση πολλών ενελλακτικών 

δυνατοτήτων. 

 

8.Ανάλυση αποφάσεων: 

 

Η ανάλυση αποφάσεων είναι µία τεχνική που βοηθάει στην επιλογή µίας ενέργειας και της 

πορείας της από την άποψη των στόχων,των άλλων εναλλακτικών λύσεων και των κινδύνων 

που συνεπάγεται.Η τεχνική παρέχει µία διαµορφωµένη πορεία προς µία λιγότερο 

προκατειληµµένη και περισσότερο ισορροπηµένη απόφαση,µε το να εξετάζει τα πιθανά 
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µειονεκτήµατα κάθε εναλλακτικής επιλογής,όλες τις πλευρές,υπέρ και κατά,κάθε επιλογής και 

όλους τους ζωτικής σηµασίας παράγοντες για την επιτυχία της απόφασης. 

 

Το σηµείο αφετηρίας της τεχνικής είναι µία διτύπωση η οποία ορίζει σαφώς την απαιτούµενη 

απόφαση.Η διατύπωση θα πρέπει να διευκρινίζει τους στόχους της απόφασης,δηλαδή τί θα 

επιτευχθεί µε αυτήν την απόφαση.Αυτό ονοµάζεται συστατικό δράσης της απόφασης.Η 

διατύπωση θα µπορούσε,επίσης,να διευκρινίζει το πεδίο των στόχων,δηλαδή τις 

συµπληρωµατικές αξιώσεις που φέρνουν την απόφαση στα µέτρα των συγκεκριµένων 

αναγκών.Αυτό ονοµάζεται οριακό συστατικό της απόφασης. 

 

Το επόµενο βήµα της τεχνικής είναι να διευκρινιστούν τα κριτήρια λήψης της απόφασης,τα 

οποία διακρίνονται σε: 

1. Κριτήρια του πρέπει,που είναι υποχρεωτικά για την αποτελεσµατικότητα κάθε επιλογής. 

2. Κριτήρια του θέλω,τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για την επιλογή,αλλά που θα ήταν 

θεµιτό να συµπεριληφθούν,έτσι ώστε να κρίνονται τα σχετικά πλεονεκτήµατα των 

διαθέσιµων εναλλακτικών επιλογών. 

 

9.∆ιαγράµµατα ροής:  

 

Το διάγραµµα ροής είναι µία γραφική παράσταση των σταδίων µίας διεργασίας.Μία σειρά 

συµβόλων,τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε λογική σειρά,απεικονίζουν 

δραστηριότητες,αποφάσεις και πηγές δεδοµένων,προσδιορίζοντας έτσι το πώς πραγµατικά 

λειτουργεί η διεργασία.Αυτό επιτρέπει την ταξινόµηση των σύνθετων διαδικασιών σε 

τµήµατα,τα οποία µπορούν ευκολότερα να εξεταστούν,να κατανοηθούν και,άν χρειαστεί,να 

επανασχεδιαστούν.Μπορούν έτσι να ξεσκεπαστούν οι πιθανές πηγές προβληµάτων και 

σπατάλης,έτσι ώστε το διάγραµµα ροής να εξοικονοµεί κόστος σε πολλούς διαφορετικούς 

τοµείς,όπως είναι η διευθέτηση των παραγγελιών,οι διαδικασίες ελέγχου,ο επιχειρηµατικός 

σχεδιασµός,η δηµιουργία του προιόντος και η µεθοδολογία χειρισµού των µηχανών. 

 

Για να παρασταθεί σε ένα διάγραµµα ροής µία συγκεκριµένη διεργασία,θα πρέπει πρώτα να 

προσδιοριστούν οι εισροές αυτής καθώς και οι δραστηριότητες που αυτή εµπεριέχει.Θα 

πρέπει να οριστεί ποιός λαµβάνει κάθε εισροή και ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα 

πρέπει να γίνει µε αυτήν.Θα πρέπει να καθοριστεί η εκροή κάθε δραστηριότητας,ποιός είναι 

ο αποδέκτης αυτής της εκροής και τί γίνεται µετά.Θα πρέπει να συνδεθούν όλες οι εισροές,οι 

δραστηριότητες και οι εκροές,χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα σύµβολα του διαγράµµατος 

ροής. 
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Θα πρέπει να επανεξεταστεί το διάγραµµα όσες φορές χρειαστεί,έτσι ώστε ν’απαντηθούν 

ερωτήσεις,όπως: 

• Μήπως κάποιες δραστηριότητες απαιτούν εισροές που δεν έχουν ακόµα φανεί; 

• Συσχετίζονται όλες οι δραστηριότητες κανονικά µε κάποιες εισροές και εκροές στην 

διεργασία; 

• ∆είχνει το διάγραµµα όλες τις πιθανές κατευθύνσεις που µπορεί να πάρει η διεργασία; 

• Συλλαµβάνει το διάγραµµα επακριβώς αυτό που πράγµατι συµβαίνει; 

 

10.Ανάλυση πεδίου δυνάµεων: 

 

Αυτή είναι η τεχνική η οποία προσδιορίζει τις δυνάµεις που βοηθούν ή εµποδίζουν µία 

αλλαγή ή µία σηµαντική προσπάθεια.Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να υπολογιστεί η δυσκολία 

της πραγµατοποίησης µίας αλλαγής και µπορούν να αναπτυχθούν σχέδια για την 

υπερκέραση των εµποδίων της αλλαγής.Με αυτού του τύπου την ανάλυση µπορεί να 

αναπτυχθεί µία συνολική εικόνα,που θα βοηθήσει στον εντοπισµό όλων των πεονεκτηµάτων. 

   

Αφού έχει οριστεί µε σαφήνεια το πρόβληµα προς επίλυση και έχουν εδραιωθεί οι στόχοι 

προς επίτευξη,εντοπίζονται οι θετικές και οι αρνητικές δυνάµεις µέσω του καταιγισµού 

ιδεών.Κατόπιν ακολουθεί η αξιολόγησην των δυνάµεων µε βάση την ευκολία αλλαγής και τον 

αντίκτυπο.Η ευκολία αλλαγής υποδηλώνει το κατά πόσον είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να 

αλλάξει η δύναµη,ενώ ο αντίκτυπος υποδηλώνει το πόσο σηµαντικές θα ήταν οι συνέπειες,άν 

αυτή η δύναµη άλλαζε. 

 

11.Γραµµικά διαγράµµατα/χρονιαία διαγράµµατα: 

 

Το γραµµικό διάγραµµα είναι ένας απλός τρόπος γραφικής παράστασης δεδοµένων.Οι 

άµεσες σχέσεις ανάµεσα σε δύο ποσότητες µπορούν να παρασταθούν εύκολα,χψρίς να 

χρειαστεί να φανούν τα πραγµατικά δεδοµένα.Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τα γραµµικά 

διαγράµµατα,όχι µόνο για να προσδιοριστεί η ύπαρξη γραµµικών ή µη-γραµµικών 

σχέσεων,αλλά και ώς ένα χρήσιµο οδηγό για το τι αναµένεται να γίνει µελλοντικά µε µία 

συγκεκριµένη µεταβλητή.Μπορούν,επίσης,να χρησιµοποιηθούν για να συνοψίσουν 

πολύπλοκες πληροφορίες,να υποδείξουν τις υπάρχουσες τάσεις,τις διακυµάνσεις και τις 

σχέσεις και,γενικά,να οργανώσουν αποτελεσµατικά τα δεδοµένα και να κοινοποιήσουν 

σηµαντικά αποτελέσµατα. 

   

Τα γραµµικά διαγράµµατα συνήθως φτιάχνονται για να αποδείξουν την σχέση µεταξύ δύο 

µεταβλητών,µέσω ενός δισδιάστατου συστήµατος συντεταγµένων.Όταν ο οριζόντιος άξονας 
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παριστάνει τον χρόνο,τότε λαµβάνεται το διάγραµµα χρονιαίας σειράς ή χρονιαίο 

διάγραµµα,που χρησιµεύει στον έλεγχο των τάσεων(χρόνων) της εξεταζόµενης µεταβλητής. 

 

12.Ανάλυση του Pareto: 

 

Η ανάλυση του Pareto είναι µία τεχνική ταξινόµησης αιτίων ή προβληµάτων,από τα 

περισσότερο στα λιγότερο σηµαντικά.Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τα πλέον σηµαντικά 

ζητήµατα και οι προσπάθειες µπορούν να επικεντρωθούν σε αυτά,παρέχοντας έτσι το 

ανώτατο όφελος µε τη µικρότερη προσπάθεια.Η ανάλυση χρησιµοποιεί το διάγραµµα του 

Pareto,το οποίο είναι µία ειδική κατηγορία του διαγράµµατος οµαδοποίησης και 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τον καταιγισµό ιδεών,την αιτιολογική ανάλυση 

αποτελέσµατος και τα αθροιστικά γραµµικά διαγράµµατα.Το διάγραµµα εκθέτει,µε φθίνουσα 

σειρά,τη σχετική συνεισφορά κάθε αιτίου στο σύνολο.Η σχετική συνεισφορά µπορεί να 

βασίζεται στον αριθµό των εµφανίσεων,τη ζηµιά της χαµηλής ποιότητας ή το κόστος που 

σχετίζεται µε κάθε αίτιο(ή πρόβληµα). 

   

Το διάγραµµα του Pareto βασίζεται στην αρχή του Pareto,η οποία δηλώνει ότι τα 

περισσότερα αποτελέσµατα οφείλονται σε σχετικώς λίγα αίτια.Η διαπίστωση αυτής της 

απλής ιδέας έγινε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τον Ιταλό οικονοµολόγο Vilfredo 

Pareto,ο οποίος παρατήρησε ότι ένα µεγάλο µέρος του εθνικού πλούτου το διαχειριζόταν 

ένας σχετικά µικρός αριθµός ανθρώπων. 

   

Η αρχή του Pareto µπορεί να συµβάλλει και στο ζήτηµα της βελτίωσης της ποιότητας:η 

επίλυση λίγων βασικών προβληµάτων ποιότητας µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές 

βελτιώσεις. 

 

13.Κοστολόγηση ποιότητας:  

 

Η κοστολόγηση της ποιότητας κανονικά χρησιµοποιείται για να δώσει ένα µέτρο των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το κόστος της χαµηλής ποιότητας.Όλα τα είδη κόστους 

µπορούν να υπαχθούν σε µία από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Κόστος της βασικής εργασίας. 

2. Κόστος αποτυχιών 

3. Κόστος αξιολόγησης 

4. Κόστος πρόληψης 
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Η βασική εργασία αναφέρεται στις ουσιώδεις και αναπόφευκτες δραστηριότητες που απαιτεί 

µία δουλειά.Η αποτυχία αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα που έρχεται ώς αποτέλεσµα της 

µη συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις από την αρχή.Οι δραστηριότητες αφορούν στην 

διόρθωση,διάθεση ή επανακατεργασία της ελαττωµατικής δουλειάς,επανάληψη της 

εργασίας,ενασχόληση µε παράπονα από πελάτες,συντήρηση µε εγγύηση,εκ νέου 

επιθεώρηση,πυροσβεστικού τύπου ενέργειες,κόστος κυρώσεων,ακυρώσεις,διάθεση του 

άχρηστου,αποτυχία του συστήµατος ή των εργαζοµένων,απώλεια παραγωγής ή χάσιµο 

χρόνου. 

   

Η αξιολόγηση αναφέρεται στις δραστηριότητες που ελέγχουν άν ικανοποιήθηκαν οι 

απαιτήσεις,οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την µέτρηση της απόδοσης,την επιθεώρηση του 

προιόντος,τις δοκιµές,την επαλήθευση,τον έλεγχο των υλικών που αγοράζονται,τον έλεγχο 

των διαδικασιών,τους εσωτερικούς ελέγχους και τον υπολογισµό της ικανοποίησης του 

πελάτη.Η πρόληψη αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα που στοχεύει στο να εµποδίζει τις 

εσφαλµένες κινήσεις,µία δραστηριότητα όπως ο προ-σχεδιασµός ποιότητας,η προληπτική 

συντήρηση,η αξιολόγηση των προµηθευτών,η ρύθµιση των µηχανηµάτων,οι οµάδες για έργα 

βελτίωσης της ποιότητας,ο σχεδιασµός πειραµάτων,η ανάλυση δεδοµένων από τα 

προγραµµατισµένα έργα βελτίωσης,η αναθεώρηση των συµβολαίων,οι πειραµατικές 

δοκιµές,η εδραίωση των διαδικασιών και,το σηµαντικότερο,η εκπαίδευση. 

   

Το κόστος των 2,3,4 είναι γνωστό ώς κόστος της χαµηλής ποιότητας.Στην ιδανική 

περίπτωση,όλο το κόστος,εκτός από αυτά για βασική εργασία προστιθέµενης αξίας και τα 

κόστη πρόληψης,θα πρέπει να είναι ανύπαρκτο ή ελαχιστοποιηµένο. 

   

Η κοστολόγηση της χαµηλής ποιότητας χρησιµεύει στην αναγνώριση της ανάγκης για 

βελτίωση και για τον προσδιορισµό των ευκαιριών για προαγωγή της ποιότητας,σε µία 

γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουν,το χρήµα.Όταν επικεντρώνονται στο κόστος της χαµηλής 

ποιότητας,οι µάνατζερς αποκτούν επίγνωση των πλεονεκτηµάτων που θα είχαν,άν µείωναν 

αυτό το κόστος.Ειδικά κατά τα πρώτα βήµατα ενός προγράµµατος για την βελτίωση της 

ποιότητας,η επίγνωση του κόστους της χαµηλής ποιότητας προάγει την κατάλληλη εκτίµηση 

των συγκεκριµένων προβληµάτων της ποιότητας και παρέχει τα κίνητρα για την επίλυσή 

τους.Αυτό µπορεί,επίσης,να αποδειχτεί ένα χρήσιµο εργαλείο,σε προγραµµατισµένα έργα,για 

την απόδειξη της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών προσπαθειών και για την διευκρίνηση 

των πλεονεκτηµάτων που αποκοµίζει κανείς,όταν κάνει τα πράγµατα σωστά από την αρχή. 

  

Φυσικά,το κόστος της χαµηλής ποιότητας είναι κενό περιεχοµένου,άν δεν συνδυαστεί µε 

κάποιες ενέργειες για την εξάλειψη των ριζικών αιτίων του κόστους. 
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14.Λειτουργική ανάπτυξη της ποιότητας: 

 

Η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας(quality function deployment) είναι µία διαδικασία η οποία 

συνδέει τα ουσιαστικά συστατικά και τα κρίσιµα χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων του 

κύκλου ζωής ενός προιόντος,από την σύλληψή του µέσω του σχεδιασµού,της ανάπτυξης,της 

κατασκευής,της διανοµής και της χρήσης του.Εστιάζει στις διάφορες δυνατότητες ενός 

οργανισµού και τις συντονίζει και ενθαρρύνει την οµαδική δουλειά ανάµεσα στους 

ανθρώπους του µάρκετινγκ,τους µηχανικούς σχεδιασµού και το προσωπικό της 

παραγωγής.Με την αναγνώριση των αλληλεξαρτήσεων ανάµεσα στις ιδιότητες του 

προιόντος και τις απαιτήσεις του πελάτη,µπορεί η επιχείρηση να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του προιόντος,έτσι ώστε να προλαµβάνονται οι ανάγκες 

του πελάτη,να τίθενται σε προτεραιότητα και να ενσωµατώνονται επιτυχώς µέσα στο προιόν. 

 

15.Προσέγγιση έργων ποιότητας και διαδικασία λύσης προβληµάτων 

 

Η διαδικασία για την επίλυση προβληµάτων ποιότητας είναι πιθανό να στεφθεί από 

επιτυχία,µόνο άν τύχει σωστής κατεύθυνσης,µέσω των προγραµµατισµένω έργων βελτίωσης 

της ποιότητας.Ένα σωστά καθοδηγούµενο έργο βελτίωσης βασίζεται στην ευκρινή 

κατανόηση του προβλήµατος και των απαιτήσεων,τα γεγονότα και τις επιστηµονικές 

αναλύσεις,τα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και την πλήρη δέσµευση των συµµετασχόντων. 

   

Η προσέγγιση έργων ποιότητας συνίσταται σε πέντε στάδια: 

• Στάδιο 1:Πρόταση βελτίωσης της ποιότητας. Αυτή είναι µία λεπτοµερής πρόταση 

έργου,που αποκαλύπτει τον ιδιοκτήτη του έργου,εντοπίζει το πρόβληµα και τα 

συµπτώµατά του,διατυπώνει τις απαιτήσεις και τους σκοπούς του έργου,καθορίζει την 

διαδικασία µέτρησης,τα ορόσηµα και τους στόχους και προσδιορίζει την οµάδα 

βελτίωσης της ποιότητας. 

 

• Στάδιο 2:Ανάλυση του προβλήµατος και σχεδιασµός. Στο στάδιο αυτό συλλέγονται 

τα σχετικά δεδοµένα,τα οποία αναλύονται έτσι ώστε να µπορέσουν να εντοπιστούν οι 

ριζικές αιτίες.∆ηµιουργείται µία γκάµα πιθανών λύσεων και γίνεται επιλογή της λύσης η 

οποία πληρεί καλύτερα τους στόχους.Υπολογίζεται το σχετικό µε την λύση κόστος,τα 

οφέλη και άλλες συνέπειες,και αναπτύσσονται σχέδια δράσης. 
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• Στάδιο 3:Εκπαίδευση και επικοινωνία. Καθορίζονται οι άνθρωποι που θα εµπλακούν 

στα σχέδια δράσης,ή επηρεάζονται από αυτά,και εκπαιδεύονται κατάλληλα,έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η συνεργασία και η οµοφωνία τους για την σχεδιαζόµενη λύση. 

 

• Στάδιο 4:Σχέδια εφαρµογής. Χαράσσονται λεπτοµερή σχέδια εφαρµογής για όλους 

τους συµµετέχοντες,τα οποία αποσαφηνίζουν εντελώς το ποιός κάνει τί,από πότε και µε 

ποια κριτήρια,έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι είναι έτοιµοι για την εφαρµογή. 

 

• Στάδιο 5:Εφαρµογή. Στο στάδιο αυτό εφαρµόζεται η επιλεγείσα λύση,και τα 

αποτελέσµατα αξιολογούνται και αποτιµώνται.Η εφαρµογή θα πρέπει να οργανωθεί κατά 

φάσεις και ίσως να χρειαστεί να γίνουν κάποια τέστ που θα επιβεβαιώσουν την επιτυχία 

της λύσης.Στην περίπτωση ενός επιτυχούς αποτελέσµατος θα πρέπει να γίνει 

προσπάθεια να διατηρηθούν τα κεκτηµένα και να διατηρηθεί η βελτίωση,να µεταδοθούν 

τα µαθήµατα που πάρθηκαν και να εφαρµοστεί η λύση οπουδήποτε αλλού υπάρχει 

αντιστοιχία. 
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