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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν παξόλ Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Πνηόηεηαο (Δ..Π.) έρεη σο ζθνπό λα
πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη εηδηθόηεξα ην ύζηεκα
Πνηόηεηαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ εηαηξεία ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ &
ΙΑ Ο.Δ. κε απνθιεηζηηθό ζηόρν ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
πνηνηηθήο ηεο απόδνζεο. Δθζέηεη επίζεο ην αληηθείκελν ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (.Γ.Π.) θαη ηε δνκή ηεο ηεθκεξίσζήο ηεο θαη
παξνπζηάδεη ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο.
Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο έρεη αλαπηπρζεί ώζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ
Πνιηηηθή θαη ηνπο ηόρνπο Πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη λα θαιύπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ EN ISO 9001:2008, πνπ αθνξά ηε Γηαρείξηζε
Πνηόηεηαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο.

1.1 Έλεγσορ κςκλοθοπίαρ εγσειπίδιος διασείπιζηρ
ποιόηηηαρ
Σν παξόλ εγρεηξίδην ζεσξείηαη εκπηζηεπηηθό, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο
εηαηξείαο θαη δελ επηηξέπεηαη ε παξαγσγή εληύπσλ από ηνπο θαηόρνπο ηνπ,
νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη λα ην θπιάζζνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε.
Η εηαηξεία ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
θάλεη αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο, επαλεθδόζεηο ησλ κεξώλ ηνπ παξόληνο
εγρεηξηδίνπ ρσξίο λα εηδνπνηεί ηνπο εθηόο εηαηξείαο απνδέθηεο ηνπ Δ..Π.,
εθηόο ηνπ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.
Σν παξόλ Δ..Π. δηαλέκεηαη κέζσ ηνπ Τπεύζπλνπ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζε
ππεύζπλνπο ησλ Σκεκάησλ ή θαη ζην ππόινηπν πξνζσπηθό, εάλ θξηζεί
απαξαίηεην.
Ο

Τπεύζπλνο

Γηαρείξηζεο

Πνηόηεηαο

δηαθηλεί

θαη

δηαλέκεη

θάζε

ηξνπνπνίεζε, δηαθνξνπνίεζε θαη επαλέθδνζε ηνπ Δ..Π., ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηε δηαδηθαζία "Έιεγρνο Δγγξάθσλ & Αξρείσλ".
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2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
2.1 ύνηομο ιζηοπικό και πεδίο εθαπμογήρ
Η εηαηξεία ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν
DataScouting έρεη έδξα ζηα γξαθεία ηεο ζηελ νδό Βάθρνπ 30, 54629 ζηε
Θεζζαινλίθε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:


Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο



ρεδηαζκό Καη Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ



Γεκηνπξγία Καη Φηινμελία Γηαδηθηπαθώλ Σόπσλ



ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ



Φεθηνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε έληππσλ θαη νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ



Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Έξγσλ Βηβιηνζεθώλ θαη Αξρείσλ



Έξεπλα

θαη

πεηξακαηηθή

αλάπηπμε

ζηα

Μαζεκαηηθά

θαη

ηελ

Πιεξνθνξηθή


Έξεπλα

θαη αλάπηπμε

ζηελ

εθαξκνγή αιγνξίζκσλ

κεραληθήο

κάζεζεο, εμόξπμεο δεδνκέλσλ θαη αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ


Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε εθαξκνγέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη
δηθηύσλ ππνινγηζηώλ



ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ

Σα παξαπάλσ είλαη θαη θαη’ επέθηαζε ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο
.Γ.Π.
Η ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. επηδηώθεη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο
απνδνηηθόηεηαο, πνηόηεηαο θαη νιηθήο εηθόλαο ηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ θαη ινηπώλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ
θαζώο θαη ηηο εθαξκνζηέεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
Η ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη δηαζέηνληαο
πιήξε

ηερλνγλσζία,

θαηάιιειν

πξνζσπηθό

πνπ

απαξηίδεηαη

από

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο (θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ
δηπισκάησλ), άςνγε νξγάλσζε, έιεγρν ησλ αλζξώπηλσλ, δηνηθεηηθώλ,
πιηθώλ θαη ηερληθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα, ελώ

DataScouting

Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βνινγηαλλίδεο Αβξάκεο & ΙΑ ΟΔ
πληάθηεο

Έγθξηζε

Έθδνζε

Αλαζεώξεζε

ειίδα

Α. Μάιιηαξε

Α. Αβξάκεο

3

1

6 / 34

ζπλερώο βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή. Κέληξν
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο είλαη ν πειάηεο θαη θηινζνθία ηεο ε
Πνηόηεηα. Με ην πλεύκα απηό ε εηαηξία έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκό όισλ
ηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έρεη θαζνξίζεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, ηνπο
πόξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πνπ ζην ζύλνιν
ηνπο απνηεινύλ ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο.

2.2 Δξαιπέζειρ
ην ζύζηεκα εμαηξείηαη ε παξάγξαθνο 7.6 Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνύ
παξαθνινύζεζεο θαη κέηξεζεο.
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3. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Η εηαηξεία ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο
αθόινπζνπο ηνκείο:


Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο



ρεδηαζκό Καη Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ



Γεκηνπξγία Καη Φηινμελία Γηαδηθηπαθώλ Σόπσλ



ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ



Φεθηνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε έληππσλ θαη νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ



Τινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Έξγσλ Βηβιηνζεθώλ θαη Αξρείσλ



Έξεπλα

θαη

πεηξακαηηθή

αλάπηπμε

ζηα

Μαζεκαηηθά

θαη

ηελ

Πιεξνθνξηθή


Έξεπλα

θαη αλάπηπμε

ζηελ

εθαξκνγή αιγνξίζκσλ

κεραληθήο

κάζεζεο, εμόξπμεο δεδνκέλσλ θαη αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ


Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε εθαξκνγέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη
δηθηύσλ ππνινγηζηώλ



ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ

Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη ώζηε όια ηα ηκήκαηα ηεο, ηα νπνία
επεξεάδνπλ ηελ Πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο, λα είλαη νξγαλσκέλα κε
ηέηνην

ηξόπν

θαη λα

ειέγρνληαη ζπλερώο,

ώζηε

λα

κεησζνύλ,

λα

εμαιεηθζνύλ θαη θπξίσο λα πξνιεθζνύλ νη πνηνηηθέο αηέιεηεο ησλ
ππεξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πιήξε θαη ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ,
αλάινγε κε ηελ ππνζρόκελε άξηζηε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο.
Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ε εηαηξεία μεθίλεζε
λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκόδεη ζύκθσλα κε ηα πξόηππν ΔΝ ISO 9001:2008,
ζηνρεύεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη
ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο.
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη γηα ηελ Πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ
παξέρεη κε πιήξε ζεβαζκό ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, θαζώο
θαη όισλ ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο, κε
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απόιπην ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν (εξγαδόκελν ζηελ εηαηξεία, πειάηε), κε
ζεβαζκό ζηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αζθάιεηα
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη κε ζεβαζκό ζην
πεξηβάιινλ, πνπ είλαη άιιεο όςεηο ηεο επξύηεξεο έλλνηαο ηεο Πνηόηεηαο.
Γεζκεύεηαη επίζεο γηα ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ πνπ ζα
επηηξέπνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο πνπ
αθνινπζεί.
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαιεί όιν ην πξνζσπηθό λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο, πξνζπαζώληαο λα
θαηαλνήζεη, λα εθαξκόζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηθή απηή ζε όια ηα
επίπεδα θαη παξέρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε όια ηα ζηάδηα
ηνπ

ρεδηαζκνύ

θαη

ηεο

Δθαξκνγήο

ηνπ

πζηήκαηνο

Γηαζθάιηζεο

Πνηόηεηαο.
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζέηεη κεηξήζηκνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο γηα
ηελ πνηόηεηα ζε ζηξαηεγηθό επίπεδν, ζε επίπεδν επηκέξνπο ιεηηνπξγηώλ
αιιά θαη πξντόλησλ. Οη ελ ιόγσ αληηθεηκεληθνί ζηόρνη θαζηεξώλνληαη θαη
παξαθνινπζνύληαη σο πξνο ην βαζκό επίηεπμήο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο
Αλαζθόπεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο από ηελ ίδηα.
Σέινο ε εηαηξεία δεζκεύεηαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θαη δηαξθή βειηίσζε
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:


Δλεκεξώλεη κέζσ ζπλαληήζεσλ θαη εθπαίδεπζεο όιν ην πξνζσπηθό
γηα ηε ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ.



Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε εθαξκνγή όισλ ησλ απαηηήζεσλ,
πνπ πεγάδνπλ απ’ ην ζρεηηθό λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην
πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.



Έρεη θαζηεξώζεη θαη εθαξκόδεη ηεθκεξησκέλε Πνιηηηθή γηα ηελ
Πνηόηεηα θαη ην Πεξηβάιινλ θαζώο θαη Πνιηηηθέο γηα ηελ Αζθάιεηα
ησλ Πιεξνθνξηώλ.



Καζηεξώλεη αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο γηα ηελ Πνηόηεηα,
ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ιακβάλεη
απνθάζεηο κε γλώκνλα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απόδνζεο θαη
επίδνζεο ηεο εηαηξείαο.
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Αλαζθνπεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
θαη εμεηάδεη ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ηόρσλ γηα ηελ
Πνηόηεηα, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηώλ.



Μεξηκλά γηα ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ (εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνύ, αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ θιπ.) κε ζθνπό ηελ επίηεπμε
ησλ θαζνξηζκέλσλ ηόρσλ γηα ηελ Πνηόηεηα, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ
Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηώλ.



Δλεκεξώλεηαη

δηαξθώο

γηα

ηα

ηειεπηαία

πξόηππα,

επηζηεκνληθέο/ηερλνινγηθέο εμειίμεηο όπσο θαη γηα ηνπο νδεγνύο
θαιώλ πξαθηηθώλ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηάο ηεο.


Γεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην νπνίν ελζαξξύλεηαη ε
αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο
ζπλερνύο βειηίσζεο.
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4. ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
4.1 Γενικόρ σεδιαζμόρ ηος ςζηήμαηορ
Η ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεθκεξηώζεη
ύζηεκα

Γηαρείξηζεο

Πνηόηεηαο,

ην

νπνίν

εθαξκόδεη

θαη

δηαηεξεί

επηδηώθνληαο ηαπηόρξνλα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο
ηνπ,

πάληνηε

ζε

ζπκθσλία

κε

ηηο

απαηηήζεηο

ηνπ

πξνηύπνπ

ISO

9001:2008, ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο.
Σν ύζηεκα έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ
ησλ πειαηώλ θαη ηελ δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ.
Σν ζύζηεκα είλαη δπλακηθό θαη βειηηώλεηαη ζπλερώο κέζα από δηαδνρηθνύο
θύθινπο ζρεδηαζκνύ – εθαξκνγήο – παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο –
ζηνρνζέηεζεο.
Πξσηαξρηθό ξόιν ζηε δηεξγαζία απηή απνηεινύλ ε ζέζπηζε Πνιηηηθήο γηα
ηελ Πνηόηεηα, ν θαζνξηζκόο ζηόρσλ βάζεη απηήο, ε εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ε παξαθνινύζεζε – αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ
ζηόρσλ, κε θαηάιεμε ηελ αλαζθόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε δηνίθεζε
βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, από
ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη από ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ.
Η κεζνδνινγία απηή είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ σο
εμήο:
1. αλαγλώξηζε ησλ δηεξγαζηώλ (ζηνηρείσλ) πνπ απαηηνύληαη γηα ην
ζύζηεκα,
2. πξνζδηνξηζκόο ηεο ινγηθήο ξνήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαπάλσ
ζηνηρείσλ,
3. θαζνξηζκόο θξηηεξίσλ θαη κεζόδσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν θάζε
ζηνηρείνπ (όπσο αλάγθεο ζε δηαδηθαζίεο, νδεγίεο εξγαζίαο ή άιιεο κνξθήο
ηεθκεξίσζε, ππεπζπλόηεηεο, απαηηνύκελα δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαηηνύκελσλ αξρείσλ),
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4. εμαζθάιηζε όηη ν ηξόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε λα ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα
ππνζηεξίδεηαη από ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο (αλζξώπηλν δπλακηθό,
ηεθκεξίσζε, πιεξνθνξίεο)
5. παξαθνινύζεζε θαη αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα από ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, ηηο εζσηεξηθέο
επηζεσξήζεηο, θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο επηδόζεηο
ηνπο,
6. εθαξκνγή δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
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ρήκα 1. Βαζηθέο Γηεξγαζίεο
Συνεχής Βελτίωση του Συστήματος Διοίκησης
Ποιότητας

Ευθύνη της
Διοίκησης

Μέτρηση,
Ανάλυση
και
Βελτίωση

Διαχείριση
Πόρων

Απαιτήσεις
Πελάτες

Υλοποίηση
του
προϊόντος
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4.2 Σεκμηπίωζη ηος ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ
Ποιόηηηαρ
Η ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από:
-

δήισζε Πνιηηηθήο θαη ζηόρσλ Πνηόηεηαο,

-

ην Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Πνηόηεηαο,

-

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ απαηηνύληαη από ην
πξόηππν ISO 9001:2008, αιιά θαη εθείλεο πνπ ζεσξνύληαη από ηελ
εηαηξεία όηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό,
ιεηηνπξγία, θαη έιεγρν ησλ δηεξγαζηώλ ηεο,

-

ηα αξρεία θαη ηα έληππα πνπ απαηηνύληαη από ην πξόηππν ISO
9001:2008

Η δνκή ηεο ηεθκεξίσζεο πξαθηηθά παξνπζηάδεη ηελ ππξακηδηθή κνξθή πνπ
απνηππώλεηαη παξαθάησ:

DataScouting

Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βνινγηαλλίδεο Αβξάκεο & ΙΑ ΟΔ
πληάθηεο

Έγθξηζε

Έθδνζε

Αλαζεώξεζε

ειίδα

Α. Μάιιηαξε

Α. Αβξάκεο

3

1

14 / 34

α) Δγσειπίδιο ςζηήμαηορ Ποιόηηηαρ: Πεξηγξάθεη ηελ έθηαζε θαη ηε
δνκή ηνπ ΓΠ, αλαθέξεη θαη αηηηνινγεί επηηξεπόκελεο εμαηξέζεηο πνπ
γίλνληαη ζε ζρέζε κε απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ, πεξηγξάθεη ή αλαθέξεη ηηο
δηαδηθαζίεο

πνπ

εθαξκόδνληαη

ζην

πιαίζην

ηνπ

ζπζηήκαηνο

θαη

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ πνπ
αλήθνπλ ζην ΓΠ.
β) Γιαδικαζίερ: Πεξηγξάθνπλ ηνλ ζπζηεκαηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν
εθηεινύληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ή νη δηεξγαζίεο ηνπ ΓΠ.
γ) Οδηγίερ επγαζίαρ: Πεξηγξάθνπλ κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα, ή
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ.
δ) Απσεία: Έγγξαθα πνπ παξέρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο γηα ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ή ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη
θαη απνδεηθλύνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο.
πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηππνπνηεκέλα έληππα, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε
ζπιινγή θαη απνηύπσζε ησλ απαηηνύκελσλ δεδνκέλσλ.
Οη Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο Παξάξηεκα Ι ηνπ Δγρεηξηδίνπ.

4.3 Έλεγσορ Δγγπάθων και Απσείων
Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο είλαη δπλακηθό, αλαπξνζαξκόδεηαη έηζη ώζηε λα
απεηθνλίδεη πάληνηε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα
ηεξείηαη πξαθηηθό, επέιηθην θαη θηιηθό σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ από ην
πξνζσπηθό πνπ ην εθαξκόδεη, πάληα κέζα ζην πιαίζην ζπκκόξθσζεο πξνο
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ θαη ηεο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο
ηεο δηνίθεζεο.
Ο έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ αθνξά ζηα εμήο:
1. ηελ έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπο,
2. ηελ αλαζθόπεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο όπνηε απαηηείηαη θαη ηελ
επαλέγθξηζή ηνπο,
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3. ηε δηαζθάιηζε όηη νη κεηαβνιέο θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε αλαζεώξεζεο
ησλ εγγξάθσλ είλαη αλαγλσξίζηκε,
4. ηε δηαζθάιηζε όηη ζηα ζεκεία ρξήζεο ππάξρνπλ νη ζσζηέο εθδόζεηο ησλ
εγγξάθσλ,
5. ηε δηαζθάιηζε όηη ηα έγγξαθα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα θαη εύθνια
αλαγλσξίζηκα,
6. ηε δηαζθάιηζε όηη έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο αλαγλσξίδνληαη θαη
ε δηαλνκή ηνπο γίλεηαη ειεγρόκελα, θαη
7. ηελ πξόιεςε αθνύζηαο ρξήζεο παξσρεκέλσλ εγγξάθσλ θαη ηελ
εθαξκνγή

θαηάιιειεο

αλαγλώξηζεο

ηέηνησλ

εγγξάθσλ

εθόζνλ

δηαηεξνύληαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.
Τπεύζπλνο γηα ηελ έθδνζε, δηαλνκή θαη απόζπξζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο (εθηόο ησλ εμσηεξηθώλ) είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο. Η ηαπηόηεηα ησλ εγγξάθσλ αλαγλσξίδεηαη από ηνλ θσδηθό
ηνπο αξηζκό θαη ηελ έθδνζε.
Σα έγγξαθα δηαηίζεληαη κε ζπγθεθξηκέλν θαη ειεγρόκελν ηξόπν ζε θάζε
άηνκν, πνπ ζρεηίδεηαη σο πξνο ηελ εξγαζία, πνπ επηηειεί, κε ην έγγξαθν
απηό, αθνύ πξώηα εγθξηζνύλ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία από ηνπο
αξκόδηνπο.
Απόδεημε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο απνηεινύλ ηα αξρεία, ν
έιεγρνο ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε εηδηθό ηξόπν έηζη ώζηε λα δηαηεξνύληαη θαη
ειεθηξνληθά,

επαλάγλσζηα,

θαζώο

θαη

άκεζα

αλαγλσξίζηκα

θαη

αλαθηήζηκα. Η δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ηα
αξρεία αλαγλσξίδνληαη, απνζεθεύνληαη, θπιάζζνληαη, αλαθηώληαη.
Οη ππεύζπλνη ηήξεζεο ησλ αξρείσλ νξίδνληαη ζηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ην αξρείν, ζηελ νπνία νξίδνληαη επίζεο ν ρξόλνο θύιαμεο θαη ε
κέζνδν

ειεγρόκελεο

θαηαζηξνθήο

(όπνπ

απαηηείηαη).

Ο

Τπεύζπλνο

Πνηόηεηαο έρεη δηθαίσκα ειέγρνπ όισλ ησλ αξρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα, αθόκε θαη απηώλ πνπ δελ
δηαρεηξίδεηαη ή θπιάζζεη ν ίδηνο (π.ρ. θαξηέιεο πξνζσπηθνύ θιπ).
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εκεηώλεηαη

όηη

έρνπλ

πινπνηεζεί

θαη

εγθαηαζηαζεί

νη

αληίζηνηρεο

πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή θύιαμε όισλ
ησλ αξρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ελ ιόγσ εγρεηξίδην.
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5. ΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
5.1 Γέζμεςζη ηηρ Γιοίκηζηρ
Η Γηνίθεζε δεζκεύεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο

Πνηόηεηαο,

θαζώο

θαη

ηε

ζπλερή

βειηίσζε

ηεο

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ κέζα από ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο, ε
πινπνίεζε ησλ νπνίσλ αλαιύεηαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ
παξόληνο εγγξάθνπ:
α) επηθνηλσλία – δηάρπζε εληόο ηεο εηαηξείαο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε
επίηεπμε ησλ απαηηήζεσλ ηόζν ησλ πειαηώλ, όζν θαη ηεο λνκνζεζίαο,
β) θαζηέξσζε πνιηηηθήο πνηόηεηαο πνπ ζα απνηειεί παξάιιεια θαη πιαίζην
γηα ηελ ζέζπηζε ζηόρσλ πνηόηεηαο,
γ) δηαζθάιηζε όηη ζεζπίδνληαη νη θαηάιιεινη ζηόρνη ζηα δηάθνξα επίπεδα
θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο,
δ) δηελέξγεηα αλαζθνπήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
ε) εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ (αλζξώπηλνη,
πιηθνί θαη νηθνλνκηθνί πόξνη) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο,
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο.

5.2 Δζηίαζη ζηον Πελάηη
Η θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ είλαη θπξίαξρεο ζεκαζίαο,
θαζώο επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, λα ζέηεη
ζηόρνπο, λα πξνζαξκόδεη ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο ηεο θαη ην ίδην ην
ζύζηεκα κε ην νπνίν ηηο δηαρεηξίδεηαη, ώζηε ηειηθά λα επηηπγράλεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ή θαη ππέξβαζή ηνπο.
Η θαηαλόεζε απηή πεγάδεη από ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ ηερληθώλ
εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία, ηελ ζπλερή
επηθνηλσλία ησλ ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
ζρεηηθά

κε

ζέκαηα

πνπ

αθνξνύλ

ηνπο

ζπλνιηθόηεξα.
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Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ πξνζδηνξίδνληαη πξηλ από ηελ θαηάιεμε
ζε ζπκθσλία ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλαζθόπεζεο ησλ απαηηήζεσλ
ησλ πειαηώλ.
Η εηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ
πειαηώλ, έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζεη ηπρόλ αδπλακίεο ζηελ θαηαλόεζε ησλ
απαηηήζεσλ ή ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.

5.3 Πολιηική Ποιόηηηαρ
Η πνιηηηθή ηεο ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ
πνηόηεηα πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην (§3), ελώ νη ζηόρνη γηα ηελ
πνηόηεηα πεξηγξάθνληαη ζε ειεγρόκελα έγγξαθα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία
έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.
Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηνλ θαζνξηζκό Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο
ζύκθσλεο κε ηηο επηδηώμεηο ηεο εηαηξείαο πνπ λα παξέρεη πιαίζην
πξνζδηνξηζκνύ θαη αλαζθόπεζεο ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο.
Η Πνιηηηθή γηα ηελ Πνηόηεηα θαη ε αθνζίσζε ηεο Γηνίθεζεο ζε απηή
δηαηππώλεηαη θαη γίλεηαη γλσζηή ζην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο κέζα από ην
παξόλ εγρεηξίδην θαζώο θαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ρώξν ηεο εηαηξείαο.
Ο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δηάρπζε θαη
απνζαθήληζε ηνπ ηξόπνπ επίηεπμήο ηεο θπξίσο κέζα από αλαθνηλώζεηο
πξνο ην πξνζσπηθό, από άιιεο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ή ηέινο κέζα από ηελ παξνρή ζρεηηθήο
εθπαίδεπζεο.
Η

ίδηα

ε

Πνιηηηθή

Αλαζθνπήζεηο

ηεο

Πνηόηεηαο απνηειεί ζέκα
Γηνίθεζεο

ζηα

νπνία

πξνο

εμεηάδεηαη

επηθύξσζε ζηηο
γεληθόηεξα

ε

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. αλ απνηέιεζκα κπνξεί ε Πνιηηηθή
Πνηόηεηαο λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια όπνηε ππάξρεη αλάγθε ώζηε λα είλαη
πάληνηε επζπγξακκηζκέλε κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.
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5.4 ηόσοι για ηην Ποιόηηηα
Οη ζηόρνη γηα ηελ πνηόηεηα ηίζεληαη ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ιεηηνπξγίεο
κέζα ζηελ εηαηξεία. Αθνξνύλ ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο, ζηόρνπο ζρεηηθνύο κε
ηηο επηδόζεηο ησλ δηεξγαζηώλ, ζηόρνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη
ζηόρνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη

ζηόρνη

ζεζπίδνληαη

θαηά

ηελ

Αλαζθόπεζε

ηεο

Γηνίθεζεο

θαη

ηεθκεξηώλνληαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά. Κάζε ζηόρνο πνπ ηίζεηαη είλαη
κεηξήζηκνο,

κε

ηελ

έλλνηα

όηη

ην

αληηθείκελν

ηνπ

κπνξεί

λα

παξαθνινπζεζεί θαη ην απνηέιεζκα λα ζπγθξηζεί κε ηνλ ζηόρν θαη λα
δηαπηζησζεί

ε

απόθιηζε.

Ο

πξνζδνθώκελνο

ζηόρνο

κπνξεί

λα

πξνζδηνξίδεηαη είηε ζαλ απόιπην κέγεζνο είηε ζαλ γεληθή ηάζε ζε ζρέζε κε
ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν ζηόρνο.
Όπνπ ηίζεληαη ζηόρνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη πξνεγνύκελν κέηξν
ζύγθξηζεο, θαζνξίδεηαη πεξίνδνο ή θύθινο κέζα ζηνλ νπνίν ζα ζπιιερζνύλ
δεδνκέλα θαη ζα πξνζδηνξηζηεί ε αξρηθή ηηκή. ηε ζπλέρεηα ζε επόκελν
θύθιν κπνξεί λα επηρεηξεζεί βειηίσζε.

5.5 Οπγάνωζη ηηρ Δηαιπείαρ
Η εηαηξεία έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλόγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο
ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. Πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ηηο
ππεπζπλόηεηεο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ππάξρνπλ γηα όιεο ηηο ζέζεηο, όπσο
απηέο νξίδνληαη ζην νξγαλόγξακκα ζην Παξάξηεκα ΙΙ. Σν πξνζσπηθό ηεο
εηαηξείαο

είλαη

θαηάιιεια

εθπαηδεπκέλν

γηα

ηηο

εξγαζίεο

πνπ

ηνπ

αλαηίζεληαη.
Δκππόζωπορ ηηρ Γιοίκηζηρ
Ο Αλαζηάζηνο Αβξάκεο σο Γεληθόο Γηεπζπληήο επνπηεύεη ην ύζηεκα
Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε
ζπλερή βειηίσζή ηνπ. Η Αθξνδίηε Μάιιηαξε είλαη ε Τπεύζπλε Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο.
Η Τπεύζπλε Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, πέξα από ηηο ππόινηπεο ππεπζπλόηεηεο
ηνπ, σο εθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πνηόηεηα, είλαη ππεύζπλνο γηα:
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•

λα εμαζθαιίδεη όηη έρνπλ θαζηεξσζεί, εθαξκόδνληαη θαη δηαηεξνύληαη
νη απαηηνύκελεο γηα ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο δηεξγαζίεο,

•

λα δίλεη αλαθνξά ζηε Γηνίθεζε πάλσ ζηηο επηδόζεηο ηνπ ΓΠ θαη ηηο
όπνηεο αλάγθεο γηα βειηίσζε,

•

λα δηαζθαιίδεη όηη ην πξνζσπηθό έρεη γεληθά γλώζε ησλ απαηηήζεσλ
ησλ πειαηώλ, θαη

•

λα ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ζε όηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ ΓΠ θαη ην βαζκό επίηεπμεο ησλ δηαθόξσλ ζηόρσλ.

5.6 Αναζκόπηζη ηηρ Γιοίκηζηρ
Η Γηνίθεζε αλαζθνπεί ην ΓΠ κε ζπρλόηεηα κία θνξά ην ρξόλν ή έθηαθηα
όπνηε

ρξεηαζηεί,

ώζηε

λα

εμεηάζεη

ηελ

θαηαιιειόηεηα

θαη

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηύπνπ ISO 9001:2008 θαη ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηόρσλ γηα ηελ
πνηόηεηα.
ηελ αλαζθόπεζε ζπκκεηέρεη ε αλώηαηε Γηνίθεζε, ν ΤΓΠ θαη ν εθάζηνηε
εζσηεξηθόο επηζεσξεηήο κε βάζε αλαθνξά πνπ εηζεγείηαη. Σα εηζεξρόκελα
ζέκαηα ηεο αλαζθόπεζεο πεξηιακβάλνπλ:
•

απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ Γεηθηώλ Πνηόηεηαο ησλ
ζρεηηθώλ κε ηελ δηαρείξηζε έξγσλ,

•

ηα απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ,

•

πιεξνθόξεζε από πειάηεο (παξάπνλα θαη εθηίκεζε ηθαλνπνίεζεο
πειάηε),

•

επίηεπμε ζηόρσλ γηα ηελ πνηόηεηα,

•

ηηο επηδόζεηο ησλ δηεξγαζηώλ θαη ηε ζπκκόξθσζε ησλ ππεξεζηώλ,

•

κε ζπκκνξθώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο
γεληθά

(δει.

κε

ζπκκνξθώζεηο

ππεξεζηώλ

ή

εζσηεξηθέο

κε

ζπκκνξθώζεηο)
•

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ,
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•

ηελ θαηάζηαζε απνθάζεσλ πξνεγνύκελσλ αλαζθνπήζεσλ,

•

κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο

•
Σα

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε.
εμεξρόκελα

ηεο

αλαζθόπεζεο

θαηαγξάθνληαη

ζε

πξαθηηθά

θαη

πεξηιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε:
•

ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ΓΠ θαη ησλ δηεξγαζηώλ
ηνπ,

•

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλάγθε αλαζεώξεζεο (αλ απαηηείηαη) ησλ
ζηόρσλ γηα ηελ πνηόηεηα πνπ έρνπλ ηεζεί,

•

ηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
πειαηώλ,

•

ηηο αλάγθεο ζε πόξνπο,

•

άιια ζέκαηα.

Σα απνηειέζκαηα αθνξνύλ απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ πξντόληνο θαη ηηο
αλάγθεο ζε πόξνπο.
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6. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ
6.1 Γιάθεζη Πόπων
Η Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη θαη δηαζέηεη ηνπο πόξνπο εθείλνπο πνπ απαηηνύληαη
γηα:
α) ηελ εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη
ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ,
β)

γηα

ηελ

επαύμεζε

ηεο

ηθαλνπνίεζεο

ησλ

πειαηώλ

κέζσ

ηεο

ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεώλ ηνπο.
Η δηαζεζηκόηεηα ησλ πόξσλ, νη απαηηήζεηο ζε λένπο πόξνπο, θαζώο θαη ν
ζρεδηαζκόο απόθηεζεο θαη δηάζεζεο ησλ λέσλ πόξσλ, εμεηάδεηαη ζε εηήζηα
βάζε, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηεο απνθάζεηο ηεο αλαζθόπεζεο. Δπηπιένλ
ε δηαζεζηκόηεηα ησλ πόξσλ εμεηάδεηαη θαη πξηλ από θάζε ζύλαςε
ζπκθσλίαο κε πειάηε κέζα από ηελ αλαζθόπεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πειαηώλ.

6.2 Ανθπώπινο Γςναμικό
Η εηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ην πξνζσπηθό ζηηο
δηάθνξεο ζέζεηο θαη βάζεη απηώλ πξνζιακβάλεη λέν πξνζσπηθό, αμηνινγεί
ην ππάξρνλ θαη εθπαηδεύεη λέν θαη ππάξρνλ πξνζσπηθό ώζηε λα βειηηώλεη
ηηο

δπλαηόηεηέο

ηνπ.

Με

ηνλ

ηξόπν

απηό

δηαηεξεί

ηθαλνπνηεκέλν

πξνζσπηθό ην νπνίν ζπκβάιεη ζην κέγηζην βαζκό ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ.
Οη αξκνδηόηεηεο, ε δηθαηνδνζία, νη νξγαλσηηθέο δηαζπλδέζεηο θαη ηα
πξνζόληα γηα ηηο ζέζεηο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ
πξντόληνο θαη ππεξεζηώλ πεξηγξάθνληαη ζηηο Καξηέιεο Τπεπζπλνηήησλ θαη
Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ.
Γηα θάζε εξγαδόκελν παιαηό ή λέν εληνπίδνληαη νη αλάγθεο ελεκέξσζεο,
εθπαίδεπζεο, θαζνδήγεζεο, θιπ θαη δεκηνπξγείηαη θαηάιιειν πξόγξακκα
εθπαίδεπζεο.

Σν

πξόγξακκα

νξγαλώλεηαη

βάζεη

πξνηάζεσλ

ησλ

Τπεπζύλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε θαη ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο. Οη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηελ
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ηθαλνπνίεζε

ησλ

πξνζδηνξηζκέλσλ

απαηηήζεσλ

γηα

ην

πξνζσπηθό

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο αμηνινγνύληαη θαη ιακβάλνληαη
δηνξζσηηθέο

ελέξγεηεο.

Η

αμηνιόγεζε

πεξηιακβάλεη

ηηο

αλάγθεο

εθπαίδεπζεο, ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η παξερόκελε εθπαίδεπζε, θαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ηθαλόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεξνύληαη ζε ζρεηηθό αξρείν.
Η Γηνίθεζε θξνληίδεη ώζηε ε πνιηηηθή πνηόηεηαο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο
ηεο ζηελ εηαηξεία λα είλαη θαηαλνεηόο ζε όιν ην πξνζσπηθό. Απηό ην
πεηπραίλεη κε ελέξγεηεο όπσο:
•

ηαθηηθή ελεκέξσζε ζε όηη αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζηόρνπο
πνηόηεηαο,

•

εθπαίδεπζε ζε όηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ κέζα από ηελ
εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο,

•

αλαθνίλσζε ησλ επηηεπγκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο πνηόηεηαο.

6.3 Τποδομή
ην πιαίζην ηεο αλαζθόπεζεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
απαηηνύκελσλ πόξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη θαη
απνθάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηεο απαηηνύκελεο
ππνδνκήο (θηηξηαθήο, εξγαζηαθνύο ρώξνπο, εμνπιηζκό, ππεξεζίεο, θιπ) γηα
ηελ επίηεπμε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντόληνο.
Σα

ζέκαηα

γηα

ηελ

ρξεκαηνδόηεζε

ελεξγεηώλ

γηα

ηε

δηαηήξεζε,

ζπκπιήξσζε, αληηθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ππνδνκήο θαη
ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ εμεηάδνληαη θαη ζην πιαίζην ηεο αλαζθόπεζεο από
ηε Γηνίθεζε θαη είλαη βαζηθό κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο.
Η ζπληήξεζε θαη πξνθύιαμε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ
είλαη επζύλε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο.
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7. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ
7.1 σεδιαζμόρ ηηρ Τλοποίηζηρ ηος Πποϊόνηορ
Η εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη, αλαπηύμεη θαη θαζνξίζεη ηε ινγηθή αθνινπζία
ησλ Γηεξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ
πξντόλησλ σο πξνο λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο.

7.2 Γιεπγαζίερ ζε Δπαθή με ηοςρ Πελάηερ
Η Γηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζνύλ ηελ αγνξά θαη ηηο
ηερληθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία, έηζη ώζηε
λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ –
ππαξρόλησλ

θαη

δπλεηηθώλ

–

θαη

λα

πξνζαξκόδνπλ

ζπλερώο

ηα

παξερόκελα πξντόληα αλάινγα.
Δπηπιένλ

ην

θάζε

Σκήκα ηεο

εηαηξείαο

έρεη ηελ

επζύλε

γηα

ηελ

παξαθνινύζεζε θαη ζπκκόξθσζε πξνο ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. Η εηαηξεία κεξηκλά γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή
ζαθήλεηα.

7.3 σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Πποϊόνηορ
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο,
ιακβάλεηαη ζπλερήο κέξηκλα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ
απαξαηηήησλ πόξσλ όπσο αλζξώπηλν δπλακηθό θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν,
ππνδνκή (εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο). Η επάξθεηα ησλ πόξσλ απηώλ
ππόθεηηαη ζε αλαζθόπεζε ηόζν θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξείαο, όζν θαη ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ αλαζθνπήζεσλ ηεο
Γηνίθεζεο. Η Γηνίθεζε αλαγλσξίδεη σο έλαλ από ηνπο θξηζηκόηεξνπο
παξάγνληεο γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο ην αλζξώπηλν δπλακηθό, θαζόηη
κέζσ απηνύ δύλαηαη λα επηηεπρζνύλ νη θαζνξηζκέλνη πνηνηηθνί ζθνπνί θαη
ζηόρνη. Χο εθ ηνύηνπ, ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (Γ) έρνπλ
ζαθώο θαζνξηζζεί νη αξκνδηόηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη νη δεμηόηεηεο πνπ
θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθόξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
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Γεδνκέλνπ, όηη ε πιήξεο θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθώλ ησλ
πειαηώλ απνηειεί ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ κεηέπεηηα
νκαιή πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαζώο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ, ηα
αξκόδηα ζηειέρε θξνληίδνπλ ώζηε ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ ππνβνιή
θάπνηαο πξνζθνξάο λα έρνπλ αλαζθνπεζεί πιήξσο νη εθάζηνηε απαηηήζεηο,
ώζηε λα είλαη ζίγνπξν, όηη ε εηαηξεία κπνξεί λα ηηο ηθαλνπνηήζεη.
Οη θξίζηκεο πξνκήζεηεο αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο
αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη νη νπνίεο παξέρνληαη από
εγθεθξηκέλνπο θαη ζπλερώο αμηνινγνύκελνπο ππεξγνιάβνπο.
Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη ππό ειεγρόκελεο ζπλζήθεο
(πξνζσπηθό, ηεθκεξίσζε, ππνδνκέο), ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη
απνδνηηθή νινθιήξσζε ηνπο. Έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληζκνί γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ ηόζν ζε όηη αθνξά ηελ πνηόηεηα όζν θαη ηελ
ηήξεζε ησλ όπνησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα

πξνιεπηηθήο

θαη

ζηε

ρεηξόηεξε

πεξίπησζε

δηνξζσηηθήο

παξέκβαζεο.
Σα έξγα αξρεηνζεηνύληαη θαη παξαθνινπζνύληαη θαηά ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε
λα

είλαη

δπλαηή

ε

αλαγλώξηζε

ησλ

δηαθόξσλ

‘’πξντόλησλ’’

(πξνγξακκάησλ, θ.α.) ζε όηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ειέγρνπ ζηελ νπνία
βξίζθνληαη θαζώο θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ηρλειάηεζεο αλαθνξηθά κε
ηνλ αξκόδην θαη ην ρξόλν πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ.
Η εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ αθνξά ηόζν ηα πξντόληα/ππεξεζίεο πνπ
έρνπλ θπζηθή ππόζηαζε όζν θαη ηα ειεθηξνληθά πξντόληα/ππεξεζίεο (κέζσ
εηδηθώλ ελεξγεηώλ πξνζηαζίαο θαη backup).
ε πνιιά από ηα έξγα νη πειάηεο παξέρνπλ πιηθό ην νπνίν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. θείκελα, βίληεν θαη
θσηνγξαθίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηζηνζειίδαο, ή ηεθκήξηα πξνο
ςεθηνπνίεζε). ε θάζε πεξίπησζε ην πιηθό απηό δηαρεηξίδεηαη θαηά ηέηνηνλ
ηξόπν ώζηε λα κελ αιινησζεί, θαηαζηξαθεί ή ραζεί. Δπίζεο όινη νη
απαζρνινύκελνη θαη νη ππεξγνιάβνη δεζκεύνληαη έλαληη ησλ πειαηώλ ζε
όηη αθνξά ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ελδέρεηαη λα
απνθηήζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
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Σέινο, έρεη πξνζδηνξηζζεί, δηαηίζεηαη, ζπληεξείηαη θαη δηαξθώο αλαλεώλεηαη
όιε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο) πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ πξντόλησλ /
δξαζηεξηνηήησλ

ηεο

εηαηξείαο

κε

ηηο

απαηηήζεηο

πνηόηεηαο

θαη

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε
θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΓΠ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη παξακεηξνπνηεζεί από
ηελ εηαηξία ε πιαηθόξκα ζπλεξγαηηθόηεηαο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ Redmine
ζε ζπλδπαζκό κε εξγαιεία δηαρείξηζεο θώδηθα. Με βάζε ηελ πιαηθόξκα
απηή έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο εζσηεξηθήο ρξήζεο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ν
νπνίνο ππνζηεξίδεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ,
ησλ εληύπσλ θαη αξρείσλ ηνπ ΓΠ, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζε θάζε
δηαδηθαζία.

7.4 Αγοπέρ
Όινη νη πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο είλαη αμηνινγεκέλνη κε βάζε θξηηήξηα
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί από ηελ εηαηξεία ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
αλάγθεο

ηεο.

Πέξα

από

ηελ

αξρηθή

αμηνιόγεζε,

νη

πξνκεζεπηέο

επαλαμηνινγνύληαη πεξηνδηθά. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην,
κπνξεί λα

γίλεη επίζθεςε

ζηηο

εγθαηαζηάζεηο

ηνπ πξνκεζεπηή

γηα

αμηνιόγεζε ηεο γεληθόηεξεο εηθόλαο ηεο εηαηξείαο ε νπνία ζπλνδεύεηαη από
ζρεηηθή αλαθνξά.
Η ζπλεξγαζία κε ππεξγνιάβνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ έξγσλ πνπ
αλαιακβάλεη ε εηαηξεία πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζε
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ.

7.5 Παπαγωγή Πποϊόνηορ
7.5.1 Έλεγσορ ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ εθαξκόδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε:
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•

ηε

δηαζεζηκόηεηα

ησλ

πιεξνθνξηώλ

πνπ

πεξηγξάθνπλ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο
•

ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ αλαγθαίσλ νδεγηώλ εξγαζίαο

•

ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ

•

ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνδέζκεπζεο πξντόληνο θαη
παξάδνζεο.

7.5.2 Δπικύπωζη ηων διεπγαζιών παπαγωγήρ
πποϊόνηορ
Η επηθύξσζε ησλ δηεξγαζηώλ παξαγσγήο πξντόλησλ γίλεηαη εηεζίσο από
ηελ εηαηξεία.

7.5.3 Σαςηοποίηζη και Ισνηλαζιμόηηηα
Η ηρλειαζηκόηεηα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ θσδηθνπνίεζε θάζε πειάηε κε ηηο
ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε θνξά.

7.5.4 Ιδιοκηηζία ηος Πελάηη
Όηαλ ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν δεδνκέλα είηε ζε
πιηθή είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηδηνθηεζίαο πειάηε κεξηκλά γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ αθνινύζσλ:
•

Απόδνζε

ηαπηόηεηαο

ζε

απηά

κέζσ

δηαδηθαζηώλ

παξάδνζεο

παξαιαβήο
•

Δμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ αζθάιεηαο θύιαμεο

•

Έιεγρν ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηδηνθηεζία πειάηε

•

Δλεκέξσζε πειάηε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηελ
ηδηνθηεζία ηνπ (απώιεηα, θζνξά θ.ι.π.)
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7.6 Έλεγσορ ηος εξοπλιζμού παπακολούθηζηρ και
μέηπηζηρ
Δμαηξείηαη.
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8. ΜΔΣΡΗΗ, ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ
8.1 Γενικά
Η εηαηξεία ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. κεξηκλά γηα ηε ζέζπηζε
ηόρσλ γηα ηελ Πνηόηεηα ζε θαηάιιεια επίπεδα (θαη αληίζηνηρσλ δεηθηώλ
γηα κέηξεζε ησλ ζηόρσλ) κέζα ζηελ εηαηξεία κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο
αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αύμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ.
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο βειηίσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηεζέληεο ζηόρνπο
ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα – ζηνηρεία ηα νπνία επεμεξγάδνληαη
ζηαηηζηηθά κε κεζνδνινγία πνπ επηιέγεηαη αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ δείθηε
θαη ηνπ βαζκνύ αλάιπζεο πνπ απαηηείηαη.
Η αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο
γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο Αλαζθόπεζεο ηεο Γηνίθεζεο.

8.2 Παπακολούθηζη και Μέηπηζη
Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο απνηεινύλ ην βαζηθό εξγαιείν ειέγρνπ ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο

ηνπ

πζηήκαηνο

Πνηόηεηαο.

Η

δηελέξγεηα

ησλ

εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ έρεη ζθνπό λα:
•

Δπαιεζεύζεη ηε ζπκκόξθσζε ζηηο πξνδηαγξακκέλεο απαηηήζεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο.

•

Δπαιεζεύζεη ηελ ζπκκόξθσζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO
9001:2008 θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.

•

Διέγμεη

ηελ

απνηειεζκαηηθή

εθαξκνγή

θαη

δηαηήξεζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο.
Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο κπνξνύλ λα δηελεξγεζνύλ από:
•

Δμσηεξηθνύο επηζεσξεηέο.

•

Σελ νκάδα ησλ εζσηεξηθώλ επηζεσξεηώλ, ε νπνία απνηειείηαη από
πξνζσπηθό θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν.
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Η ζπρλόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα
βάζε θαηά ηελ αλαζθόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη εγθξίλεηαη από ηελ
Αλώηαηε Γηνίθεζε, σζηόζν πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία εζσηεξηθή
επηζεώξεζε θαη’ έηνο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ
απνηεινύλ ζηνηρείν ζπδήηεζεο θαη αλαδήηεζεο θαη θαηά ηελ αλαζθόπεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε Γηνίθεζε, ελώ ελεξγνπνηνύλ ηε δηαδηθαζία
πξνζδηνξηζκνύ δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ. Ιδηαίηεξν βάξνο
δίλεηαη

ζηελ

κέηξεζε

ηεο

ηθαλνπνίεζεο

ησλ

πειαηώλ,

θαζόηη

αλαγλσξίδεηαη όηη ν παξάγνληαο απηόο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Σα απνηειέζκαηα αμηνινγνύληαη επίζεο ζην
πιαίζην ηεο Αλαζθόπεζεο ηεο Γηνίθεζεο.

8.3 Έλεγσορ μη ςμμοπθούμενος Πποϊόνηορ
Σα πξντόληα/ππεξεζίεο, ειέγρνληαη σο πξνο ηελ πνηόηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε
ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηνλ πειάηε, ηελ Δηαηξεία ή/θαη ηε
λνκνζεζία.

ηελ

ζπκκνξθώζεηο)

πεξίπησζε

πνπ

εληνπίδνληαη

πξντόλησλ/ππεξεζηώλ

παξεθθιίζεηο

ελεξγνπνηείηαη

ε

(κε

δηαδηθαζία

δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ.

8.4 Ανάλςζη Γεδομένων
Η εηαηξεία ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. ζέηεη ζηόρνπο γηα ηελ
Πνηόηεηα ζε θαηάιιεια επίπεδα κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη πιήξε επνπηεία
ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο. Οη ζηόρνη είλαη
κεηξήζηκνη θαη παξαθνινπζνύληαη κέζσ ηεο κέηξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
δεδνκέλσλ ηα νπνία πθίζηαληαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία γηα ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηνπ ΓΠ.
Σα θύξηα ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνύληαη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ, ε ζπκκόξθσζε ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ
σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί θαηά πεξίπησζε, ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηάζεηο ησλ δηεξγαζηώλ, θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη
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απνηεινύλ αληηθείκελν δηεξεύλεζεο ζην πιαίζην ηεο αλαζθόπεζεο από ηε
Γηνίθεζε.

8.5 Βεληίωζη
Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο πνπ εθαξκόδεηαη από ηελ εηαηξεία
πεξηιακβάλεη δηεξγαζία κέζα από ηελ νπνία θαζνξίδνληαη κηα ζεηξά από
ελέξγεηεο, κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη
ηελ ελ ζπλερεία επίιπζε ηνπο, κε θύξην ζηόρν ηελ απνθπγή ηεο
επαλεκθάληζεο απηώλ.
Βαζηθέο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηα εμήο
ζηνηρεία:
•

Απνηειέζκαηα εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ.

•

Καηαγξαθέο πξνβιεκάησλ από ην πξνζσπηθό.

•

Πξνηάζεηο βειηίσζεο.

•

Παξάπνλα πειαηώλ.

•

ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δηαθόξσλ δεηθηώλ.

•

Μέηξεζε βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ θηι.

Σα

θύξηα

βήκαηα

πνπ

αθνινπζνύληαη

γηα

ηελ

επίηεπμε

βειηίσζεο

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
•

Καηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ / πξνηάζεσλ.

•

Γηεξεύλεζε

αηηηώλ

εκθάληζεο

/

ελαιιαθηηθώλ

επηινγώλ

κε

ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
•

Αλαδήηεζε,

πξνζδηνξηζκόο

ιύζεσλ

–

άκεζσλ

ή

/

θαη

καθξνπξόζεζκσλ.
•

Καζνξηζκόο

ρξνλνδηαγξάκκαηνο

πινπνίεζεο

ησλ

ελεξγεηώλ

βειηίσζεο.
•

Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

•

Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ θαζνξηζκέλσλ ελεξγεηώλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Γ.110

Έιεγρνο εγγξάθσλ

Γ.120

Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε
αηηηώλ κε ζπκκόξθσζεο

Γ.130

Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο

Γ.140

Αλαζθόπεζε ηεο δηνίθεζεο

Γ.150

Γηαρείξηζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ

Γ.160

ηαηηζηηθά ζηνηρεία

Γ.170

Πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο

Γ.210

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

Γ.220

Πξνζθνξέο – πκβάζεηο (πιελ δηαγσληζκώλ)

Γ.230

πκκεηνρή ζε πξνθεξύμεηο

Γ.240

Γηαρείξηζε παξαπόλσλ πειαηώλ

Γ.250

Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ

Γ.310

Πξνκήζεηεο πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ

Γ.320

Γηαρείξηζε ππεξγνιάβσλ

Γ.410

Τινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο

Γ.420

Τινπνίεζε έξγσλ πεξηβάιινληνο

Γ.510

Γηαρείξηζε αξρείσλ θαη ειεθηξνληθήο ππνδνκήο

Γ.520

ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Γ.530

πγγξαθή πξνηάζεσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Γενικόσ Διευθυντήσ &
Διαχειριςτήσ Ζργων
Αναςτάςιοσ Αβράμησ

Τπ. Διαχείριςησ
Ποιότητασ

Τπ. τρατηγικοφ
ςχεδιαςμοφ/ανάπτυξησ

Αφροδίτη Μάλλιαρη

Σταφροσ Βολογιαννίδησ

Marketing and
Communications

Σεχνικόσ Αςφαλείασ
Ευθφμησ Αγραφιώτησ

Σοφία Καρακεβά

Διοικητικζσ Τπηρεςίεσ
Αναςτάςιοσ Αβράμησ

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ (ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
ΤΝΕΡΓΑΣΗ)

Διευθυντήσ Ανάπτυξησ
λογιςμικοφ &
Διαςφάλιςησ ποιότητασ

Διευθυντήσ Πωλήςεων
Σοφία Καρακεβά

Σταφροσ Δωρόπουλοσ

Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ

Τπ. ςχεδιαςμοφ/
ανάλυςησ
Γιάννησ Παπαςτεργίου

Developers

Τπ. Ηλεκτρονικήσ
Αςφάλειασ
Ευθφμησ Αγραφιώτησ

Τπ. Πωλήςεων
Λογιςμικοφ
Σταφροσ Δωρόπουλοσ

Διευθυντήσ Τποδομών
και υποςτήριξησ πελατών

Διευθυντήσ Ζρευνασ &
Σεχνολογίασ

Διευθυντήσ Βιβλιοθηκών
& Αρχείων

Αναςτάςιοσ Αβράμησ

Σταφροσ Δωρόπουλοσ

Αφροδίτη Μάλλιαρη

Τπ. Τποδομών
Installation &
infrastracture
Αναςτάςιοσ Αβράμησ

Σεχνική Τποςτήριξη
IT Administrators

Τπ. Πωλήςεων
Βιβλιοθηκών & Αρχείων

Τπ. Τποςτήριξησ πελατών
After Sales Support

Ευθφμησ Αγραφιώτησ

Αφροδίτη Μάλλιαρη

Ευθφμησ Αγραφιώτησ

Τπ. Ερευνητικών
προγραμμάτων

Τπ. διαχείριςησ ζργων
Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Σταφροσ Δωρόπουλοσ

Αφροδίτη Μάλλιαρη

Εξ. υνεργάτεσ
Consultants

Εξ. υνεργάτεσ
φμβουλοσ Επενδφςεων
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