ISO 9001:2015

«ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ»

Νζα ζκδοςη του προτφπου ISO 9001:2015
Η ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του προτφπου Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ISO 9001:2015 εκδόκθκε ςτισ 22
Σεπτεμβρίου 2015 και είναι πλζον διακζςιμο από τουσ Εκνικοφσ Οργανιςμοφσ Τυποποίθςθσ. Αναπτφχθηκε από
τθν Τεχνικι Επιτροπι ISO/TC 176/SC 2 και ανακεωρικθκε με βάςθ το Annex SL - θ νζα δομι για τα Συςτιματα
Διαχείριςθσ (High Level Structure – ΗLS) - ςφμφωνα με τθν οποία το πρότυπο είναι δομθμζνο ςε 10
παραγράφουσ, κάτι που κα ιςχφει από εδϊ και ςτο εξισ για όλα τα νζα ι ανακεωρθμζνα πρότυπα ΙSO.
Οι κυριότερεσ αλλαγζσ ςτο αναθεωρημζνο πρότυπο περιλαμβάνουν:








το οργανωτικό πλαίςιο (παρ 4),
τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ (παρ 7),
τον ζλεγχο των εξωτερικά παρεχόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν (outsourcing)- (παρ 8)
τθν «ενιςχυμζνθ» πλζον προςζγγιςθ με βάςθ το ρίςκο (risk based approach),
δίνεται αυξθμζνθ ζμφαςθ ςτθν εμπλοκι τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ (παρ 5) και ςτθ διαχείριςθ των
αλλαγϊν (εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν) που μπορεί να επθρεάςουν τθ λειτουργία και οργάνωςθ τθσ
επιχείρθςθσ,
τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ (παρ 9),
τθν αναςκόπθςθ από τθ διοίκθςθ (παρ 9) και τισ επαναλαμβανόμενεσ αναφορζσ για τθν
διεργαςιοκεντρικι προςζγγιςθ (process approach).

Tο αναθεωρημζνο πρότυπο ακολουθεί την παρακάτω δομή:
Παράγραφοσ 1
Παράγραφοσ 2
Παράγραφοσ 3
Παράγραφοσ 4
Παράγραφοσ 5
Παράγραφοσ 6
Παράγραφοσ 7

– Σκοπόσ
– Τυποποιθτικζσ Παραπομπζσ
– Όροι και Οριςμοί
– Πλαίςιο Οργάνωςθσ
– Ηγεςία
- Σχεδιαςμόσ
- Υποςτιριξθ

Παράγραφοσ 8 - Λειτουργία

Παράγραφοσ 9 - Αξιολόγθςθ Απόδοςθσ

Παράγραφοσ 10 – Βελτίωςθ

PLAN ΧΕΔΙΑΖΩ

DO ΕΝΕΡΓΩ
CHECK ΕΛΕΓΧΩ
ΑCT ΒΕΛΣΙΩΝΩ

Η μετάβαςη προσ το πρότυπο ISO 9001:2015
Η μεταβατικι περίοδοσ για το ανακεωρθμζνο πρότυπο είναι 3 ζτθ και θ επιχείρθςθ χρειάηεται να αποφαςίςει
πότε και πωσ κα εφαρμόςει τθν μετάβαςθ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, δθλαδι μζχρι τον Σεπτζμβρθ
του 2018, θ επιχείρθςθ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επαναπιςτοποιθκεί με βάςθ τθν παλιά ζκδοςθ του προτφπου
(ISO 9001:2008).
Απαιτήςεισ ISO 9001:2015 πρακτικά με χρονική ςειρά:
Α) Κακοριςμόσ εξωτερικϊν και εςωτερικϊν παραγόντων (4.1). Κακοριςμόσ ςχετικϊν ενδιαφερόμενων μερϊν και
των απαιτιςεων τουσ (4.2)
Β) Λαμβάνονται υπόψθ οι παράγοντεσ και οι απαιτιςεισ των ενδιαφερόμενων μερϊν και κακοριςμόσ των
κινδφνων και ευκαιριϊν που χρειάηεται να επιςθμανκοφν (6.1.1)
Γ) Σχεδιαςμόσ ενεργειϊν για να κακοριςτοφν οι κίνδυνοι και ευκαιρίεσ και να κατθγοριοποιθκοφν ϊςτε να
εφαρμοςτοφν ενζργειεσ εντόσ των διαδικαςιϊν του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (6.1.2, 8.1). Σχεδιαςμόσ
πωσ κα αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα αυτϊν των ενεργειϊν (6.1.2)
Δ) Αξιολόγθςθ επίδοςθσ (9.1). Ζλεγχοσ/εξζταςθ τθσ πλθροφορίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τάςεων και
ενδείξεων πάνω ςτθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν που εφαρμόςτθκαν για τον κακοριςμό των κινδφνων
και ευκαιριϊν (9.3).
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και πιςτοποίηςη μίασ επιχείρηςησ ςφμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001;
Η εφαρμογι του προτφπου μπορεί να γίνει ςε οποιαδιποτε εταιρία ι οργανιςμό, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ ι
κλάδου δραςτθριότθτασ. Είναι δθμοφιλζσ πρότυπο παγκοςμίωσ. Από τθν εφαρμογι του προτφπου υπάρχουν
πολλά οφζλθ:







Η ικανοποίηςη του πελάτη, μζςα από τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των προϊόντων του οργανιςμοφ
με προκακοριςμζνεσ ποιοτικζσ απαιτιςεισ, θ καλφτερθ εςωτερικι οργάνωςθ του οργανιςμοφ μζςω του
αποτελεςματικότερου αυτοελζγχου τθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ.
Ανεβαίνει θ αξιοπιςτία και το κφροσ τησ επιχείρηςησ ςτθν αγορά, αφοφ ςθματοδοτεί ότι θ ποιότθτα των
παρεχομζνων προϊόντων τθσ δεν είναι τυχαία.
Βελτίωςθ των δεικτϊν επίδοςησ του οργανιςμοφ, μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ των εςωτερικϊν
διεργαςιϊν τθσ.
Μείωςη του κόςτουσ τησ επιχείρηςησ, μζςω τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και μζτρθςθσ των
διεργαςιϊν.
Καταπολζμηςη του ανταγωνιςμοφ από εταιρείεσ που διεκδικοφν μερίδιο αγοράσ, μζςω τθσ παροχισ
χαμθλοφ μεν κόςτουσ, αλλά αμφίβολθσ ποιότθτασ εμπορευμάτων.
Αποτελεί αυτοδιαδιδόμενο πρότυπο μζςω τησ ςυνεργαςίασ πιςτοποιημζνων επιχειρήςεων. Πολλζσ
επιχειριςεισ ηθτοφν από τουσ υπεργολάβουσ και τουσ προμθκευτζσ τουσ τθν εφαρμογι Συςτιματοσ
Διαχείριςθσ Ποιότθτασ προκειμζνου να ςυνεργαςκοφν μαηί τουσ, με ςτόχο τθν επικυμθτι αλυςίδα
ποιότθτασ. Επίςθσ, θ εφαρμογι Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ
για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ και απαίτθςθ πολλϊν ςυμβολαίων ςε πολλοφσ κλάδουσ τθσ
εγχϊριασ, αλλά και τθσ διεκνοφσ αγοράσ .

Το εξειδικευμζνο μασ προςωπικό είναι ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία ι διευκρίνθςθ
χρειαςτείτε αναφορικά με τισ αλλαγζσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ καινοφργιασ ζκδοςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ποιότθτασ ISO 9001:2015.

