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Πρόλογος

Οι αλλαγές στο σύνθετο και ρευστό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρήσεων, τις οδηγούν σε συνεχείς αναπροσαρμογές και αναδιαρθρώσεις. Η ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται όλο και πιο πολύ από την ικανότητα των ανθρώπων κάθε επιχείρησης να ανακαθορίζουν τους στόχους τους, σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα ενδιαφέροντα και τις “μετακινούμενες” προσδοκίες των πελατών και
των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Με αυτές τις αλλαγές, συμβαδίζουν οι συνεχείς
αναθεωρήσεις στην έννοια της ποιότητας, καθώς και στη διαχείρισή της. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης της ποιότητας διαπνέονται από μια δυναμική
θεώρηση. Το πνεύμα αυτό διαπερνά τις τελευταίες αναθεωρήσεις των προτύπων
του ISO.
Όπως σημειώνεται στην τελευταία έκδοση του ISO 9000, ο επιχειρηματικός αλλά και κάθε οργανισμός, διαθέτει πολλά συστήματα διαχείρισης, τα οποία ενοποιούνται σε ένα ενιαίο σύστημα. Οι στόχοι του οργανισμού για την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την ασφάλεια τροφίμων, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την ενέργεια, τη διακινδύνευση, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την κερδοφορία, τη χρηματοδότηση, κ.λπ., επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα όταν κάθε σύστημα διαχείρισης ενοποιείται με τα άλλα συστήματα της επιχείρησης.
Ο επιχειρηματικός οργανισμός είναι ένα σύνθετο σύστημα που αναπροσαρμόζεται διαρκώς, σε ένα δυναμικό - ζωντανό - κόσμο. Η διαχείριση της ποιότητας απαιτεί συμμετοχή όλων των ανθρώπων, αφού η αλυσίδα ποιότητας και αξίας εξαρτάται από την ευρεία γνώση, την εξειδίκευση και τις ικανότητες των ανθρώπων, την
ηθική, τη συνέπεια, την ομαδικότητα, την επικοινωνία, την υπευθυνότητα. Έτσι,
φαίνεται η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί το γνωστικό υπόβαθρο και να αναμορφωθούν οι ικανότητες των ανθρώπων της επιχείρησης αλλά και των φορέων που συνεργάζονται με αυτήν, όπως: προμηθευτές, πελάτες, σύμβουλοι, ελεγκτές, επιθεωρητές, φορείς παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης, εργαστηριακών αναλύσεων, μεταφοράς, πληροφορικής, προβολής, χρηματοδότησης, ασφάλισης, κ.λπ..
Την ποιότητα που παράγει η ελληνική φύση, από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο,
τη συνδημιουργούν: αγρότες, συνεταιρισμοί, μεσίτες, επεξεργαστές/μεταποιητές,
χονδρέμποροι, αντιπρόσωποι, εξαγωγείς, εισαγωγείς, λιανοπωλητές, καταστήματα
εστίασης και αναψυχής. Στην οικοδόμηση της ποιότητας αυτής, συνεισφέρουν επίσης πολλοί άλλοι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται, συμμαχούν στρατηγικά μαζί
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τους και αλληλεπιδρούν ή προσφέρουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία.
Στο παρόν βιβλίο, υιοθετείται το πνεύμα της ολιστικότητας και της συνεχούς
βελτίωσης της ποιότητας. Δίνεται έμφαση στην πελατοκεντρική, συστημική και
δυναμική προσέγγιση με τις έννοιες που περιέχονται στις νεότερες εκδόσεις των
προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO, όπου συμπεριλαμβάνεται και η διασφάλιση
της ποιότητας. Αυτή η θεώρηση προϋποθέτει διεπιστημονική αντίληψη και διοργανωσιακή διαχείριση των ζητημάτων ποιότητας, με συμμαχίες επιχειρήσεων, οργανισμών, υπηρεσιών και οργανώσεων.
Το βιβλίο αποτελείται από δεκαέξι κεφάλαια ομαδοποιημένα σε τρία μέρη. Στο
πρώτο μέρος, το εισαγωγικό, παρουσιάζονται, αρχικά, θέματα που βοηθούν να
γίνει κατανοητό το επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο διαμορφώνει στόχους ποιότητας, οργανώνεται και λειτουργεί, επιβιώνει, κατακτά επιτυχίες ή αριστεύει, η αγροτική επιχείρηση, η επιχείρηση τροφίμων ή ποτών, καθώς και κάθε
άλλη επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή, παρασκευή και πώληση τροφίμων ή ποτών, είτε παρέχει υπηρεσίες προς αυτές. Ακολουθούν επιλεγμένα θέματα
που βοηθούν να γίνουν κατανοητά η εξελισσόμενη έννοια και οι τρόποι διαχείρισης
της ποιότητας, καθώς και να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση των στόχων ποιότητας
προς τις στρατηγικές της επιχείρησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται θέματα ελέγχου ποιότητας και ελέγχου της παραγωγικής διεργασίας, ενώ ακολουθεί παρουσίαση αντικειμένων που βοηθούν τον αναγνώστη και την αναγνώστρια να εξοικειωθεί
με τη συστημική προσέγγιση στη διαχείρισης της ποιότητας, τις διεργασίες, την τεκμηρίωση, την πρόληψη, την επιθεώρηση και την ιχνηλασιμότητα.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα ανάλυσης των αποφάσεων διαχείρισης της ποιότητας που βοηθούν την επιχείρηση να προχωρήσει στην
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ακολουθεί η παρουσίαση τεχνικών και εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το
σύστημα διαπίστευσης και οι διαδικασίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας, ακολουθούμενα από επιλεγμένα θέματα για την εφαρμογή της διοίκηση
ολικής ποιότητας. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοργανωσιακή διαχείριση
της ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων/ποτών, σε συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες, πωλητές, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αλλά και δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες. Επειδή το σύγχρονο περιβάλλον γεννά πολλές αβεβαιότητες, προστίθεται η διαχείριση της διακινδύνευσης και της ασφάλειας δεδομένων.
Ακολουθεί η κοστολόγηση της ποιότητας που βοηθά να λαμβάνονται αποδοτικές
αποφάσεις, καθώς και η ικανοποίηση του πελάτη που είναι το σημαντικότερο από
τα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε επιχείρησης.
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Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται επιλεγμένες εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή, στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, στην παρασκευή, παραγωγή και προετοιμασία τροφίμων και ποτών, στο εμπόριο, στις πωλήσεις, στην εστίαση, παίρνοντας υπόψη ότι η ποιότητα εμπεριέχει
και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται συνοπτικές παρουσιάσεις που βοηθούν στην κατανόηση της σημασίας των προδιαγραφών αναφοράς για
την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP, GHP, GMP) και στην εφαρμογή συστήματος
διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος με τα πρότυπα AGRO, GlobalG.A.P.,
SQF, BRC, IFS, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες
εκδόσεις τους.
Παίρνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες και διευρυνόμενες ανάγκες σε γνώσεις και
ικανότητες των ανθρώπων που έχει η διαχείριση της ποιότητας, το βιβλίο περιέχει
μεγάλο εύρος θεμάτων και αντικειμένων, στην πιο πρόσφατη εκδοχή. Παρέχει την
ευχέρεια στους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες, να επιλέξουν αυτά που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις μαθησιακές, διδακτικές, ερευνητικές, πρακτικές ή
επαγγελματικές τους ανάγκες. Απευθύνεται, καταρχάς, σε φοιτητές και φοιτήτριες
γεωπονικών επιστημών, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας, μηχανικής, χημείας, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών πεδίων. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν στη διάθεσή τους
ευρύ αλλά και εξειδικευμένο, επικαιροποιημένο, υλικό για να επιλέξουν αυτό που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες, πολυσχιδείς, απαιτήσεις της νέας
εποχής. Απευθύνεται επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, όπως είναι τα επιστημονικά
και διοικητικά στελέχη υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου, τα στελέχη των
επιχειρήσεων, καθώς και τους επιχειρηματίες.
Το βιβλίο είναι καρπός μακρόχρονης συγγραφικής προσπάθειας η οποία βασίζεται στις συναφείς σπουδές και στην πολυετή διδακτική, ερευνητική, επαγγελματική εμπειρία των συγγραφέων, στα αντικείμενα διαχείρισης της ποιότητας και σε
άλλα συναφή αντικείμενα.
Οι συγγραφείς απευθύνουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στις οικογένειες τους για την
κατανόηση και την ένθερμη συμπαράσταση, κατά τη διάρκεια συγγραφής, καθώς
και στους εκδότες του βιβλίου για την ιδιαίτερη φροντίδα και την τεχνική επιμέλεια του βιβλίου.
Φίλιππος Καρυπίδης
Αχιλλέας Κοντογεώργος
Δημήτριος Τσελεμπής
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Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τα πέντε κεφάλαια:
Ι.
ΙΙ.
ΙΙΙ.
IV.
V.

Μάρκετινγκ και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ποιότητα και Τυποποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Τροφίμων
Στρατηγική Ποιότητας, Διαφοροποίηση και Αξία
Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας και Έλεγχος Διεργασίας
Η Διαχείριση της Ποιότητας σε Εξέλιξη

Παρουσιάζονται, αρχικά, θέματα που βοηθούν να γίνει κατανοητό το
επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο διαμορφώνει στόχους
ποιότητας, οργανώνεται και λειτουργεί, επιβιώνει, κατακτά επιτυχίες
ή αριστεύει, η αγροτική επιχείρηση, η επιχείρηση τροφίμων ή ποτών,
καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή, παρασκευή και πώληση τροφίμων ή ποτών, είτε παρέχει υπηρεσίες προς
αυτές.
Ακολουθούν επιλεγμένα θέματα που βοηθούν να γίνει κατανοητή η
εξελισσόμενη έννοια της ποιότητας και οι τρόποι διαχείρισής της και να
διευκολυνθεί η αντιστοίχιση των στόχων ποιότητας προς τις στρατηγικές της επιχείρησης.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται θέματα ελέγχου ποιότητας και ελέγχου
της παραγωγικής διεργασίας, ενώ ακολουθούν αντικείμενα που βοηθούν τον αναγνώστη και την αναγνώστρια να εξοικειωθεί με τη συστημική προσέγγιση στη διαχείρισης της ποιότητας, τις διεργασίες, την
τεκμηρίωση, την πρόληψη, την επιθεώρηση και την ιχνηλασιμότητα.
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Μάρκετινγκ και Ποιότητα
Γεωργικών Προϊόντων
και Τροφίμων

Φίλιππος Καρυπίδης

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη διαχείριση της
ποιότητας, μια και η στρατηγική ποιότητας κυριαρχεί στις σύγχρονες
προσεγγίσεις του μάρκετινγκ.
Περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Προσανατολισμοί επιχειρήσεων εμπορίας
Λειτουργίες και φορείς μάρκετινγκ
Μίγμα μάρκετινγκ και αντίστροφο μάρκετινγκ
Το περιβάλλον μάρκετινγκ
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Κύκλος ζωής προϊόντος
Αποδοτικότητα μάρκετινγκ και περιθώριο μάρκετινγκ
Χαρακτηριστικά ποιότητας προϊόντων

1 Το μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Το μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων (marketing of agricultural products) περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
ροή των προϊόντων και των υπηρεσιών από το αρχικό σημείο παραγωγής, μέχρι να
φθάσουν στους καταναλωτές καθοδηγώντας κατάλληλα τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Τέτοιες δραστηριότητες είναι αυτές με
τις οποίες τα προϊόντα φθάνουν πιο κοντά στους καταναλωτές, κατά τη χρονική
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στιγμή που τα χρειάζονται και σε μορφές τέτοιες που να ικανοποιούν τις διάφορες
ανάγκες τους. Σύμφωνα με αυτά, ένα ολοκληρωμένο σύστημα μάρκετινγκ παράγει
χρησιμότητες (utilities) τόπου, χρόνου, μορφής αλλά και κυριότητας, μια και συμβάλει σε μεταβίβαση τίτλων κυριότητας.
Υιοθετούνται διάφορες προσεγγίσεις για την κατανόηση της έννοιας μάρκετινγκ, όπως η Μάκρο- και Μίκρο- η Θεσμική, η Λειτουργική, η Συμπεριφορική
(Rhodes, κ.ά. 2007).
Με την αποσαφήνιση που γίνεται πιο πάνω, το μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται μετά την παραγωγή, δηλαδή όταν το προϊόν
εγκαταλείψει το σύνορο της γεωργικής επιχείρησης. Αφού δεν θα παράγονταν
προϊόν εάν δεν υπήρχε αγορά, το μάρκετινγκ αρχίζει με την απόφαση του γεωργού
να παράγει η οποία βασίζεται σε πληροφορίες που άντλησε από την αγορά. Εξ άλλου, το σύνορο της γεωργικής επιχείρησης, για πολλούς γεωργούς, επεκτείνεται
μέχρι τους καταναλωτές όταν διαθέτουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους π.χ. στις λαϊκές
αγορές. Έτσι, για το γεωργό, το μάρκετινγκ μπορεί να περιλαμβάνει κάθε σκόπιμη
δραστηριότητα με την οποία οι εκροές (προϊόντα) του κατευθύνονται σε προεπιλεγμένες αγορές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να μεγιστοποιηθούν ή αριστοποιηθούν τα κέρδη. Από αυτό απορρέουν τρεις βασικές ιδιότητες για το μάρκετινγκ. Η πρώτη ότι είναι μια στοχοθετημένη δραστηριότητα και γι αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό. Η δεύτερη ότι οι εκροές (προϊόντα) κατευθύνονται σε προεπιλεγμένες αγορές και επομένως η αγορά είναι αυτή που καθορίζει τι θα παραχθεί. Η
τρίτη ιδιότητα είναι ότι επιδιώκεται επίτευξη των στόχων και μεγιστοποίηση ή
τουλάχιστον αριστοποίηση του κέρδους. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
κατευθυντήρια δύναμη του μάρκετινγκ είναι το κίνητρο του κέρδους.
Είναι πλέον εμφανές ότι στην έννοια μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων (marketing of agricultural products) ή αγροτικό μάρκετινγκ (agricultural marketing)
δίνεται έμφαση στη σύνδεση του μάρκετινγκ με τους αγρότες των οποίων τη θέση
ενδιαφέρεται να ενισχύσει. Επιδιώκεται μάλιστα να αναλάβουν οι αγρότες όσο το
δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες μάρκετινγκ και να συμμετέχουν όλο και
περισσότερο στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, φτάνοντας μέχρι τους καταναλωτές1. Οι παγκόσμιες εξελίξεις όμως στα συστήματα εμπορίας τροφίμων, αναδεικνύουν και άλλες χρήσιμες έννοιες όπως το μάρκετινγκ τροφίμων (food
marketing) ή το μάρκετινγκ παραγωγών τροφίμων (food producers marketing),
καθώς και το μάρκετινγκ μεταποιητών (processors marketing). Σε αυτές τις περι1 Rhodes, J. V., Dauve J. L. and Parcell, J. L. (2007), The Agricultural Marketing System,
Arizona: Holcomb Hathaway publ.
Kohls, R. L., and Uhl, J. N. (2002), Marketing of Agricultural Products. London: Prentice
Hall.

Μάρκετινγκ και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

23

πτώσεις, υπάρχει επίσης ισχυρό ενδιαφέρον για τη φύση και την προέλευση των
πρωτογενών προϊόντων, αφού από αυτά εξαρτάται το τελικό προϊόν (το τρόφιμο)
και η αποδοτικότητα μάρκετινγκ. Οι αγρότες όμως θεωρούνται κυρίως ως προμηθευτές πρώτης ύλης και λίγη μόνο σημασία δίνεται στην ισχυροποίηση της θέσης
τους και στη συμμετοχή τους σε περισσότερες δραστηριότητες μάρκετινγκ.
Στο παρόν σύγγραμμα, δίνουμε έμφαση στη διαχείριση της ποιότητας, τόσο από
τους αγρότες όσο και από τις επιχειρήσεις τροφίμων, προσπαθώντας όμως να τις
συνδέσουμε με τους αγρότες και την πρωτογενή παραγωγή, ως αφετηρία της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Γι αυτό, χρησιμοποιούμε τόσο την έννοια γεωργικά ή αγροτικά προϊόντα όσο και την έννοια τρόφιμα.
1.1 Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ
Στηριζόμενοι στον επικρατέστερο ορισμό για το μάρκετινγκ - μάνατζμεντ
(marketing management), μπορούμε να δεχθούμε ότι το μάρκετινγκ - μάνατζμεντ
γεωργικών προϊόντων είναι διαδικασία που συνδυάζει ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανταλλαγές των προϊόντων,
τέτοιες που ικανοποιούν τους στόχους των μερών που συμμετέχουν.
Ο πρώτος μάρκετινγκ - μάνατζερ είναι ο ίδιος ο γεωργός ως πρώτος υπεύθυνος
για την προσφορά των γεωργικών προϊόντων. Διαχειρίζεται παράγοντες όπως το
εύρος των προϊόντων που προσφέρονται, οι τιμές, τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται, τα δίκτυα δια μέσου των οποίων διατίθενται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Η επιχείρηση λοιπόν που εμπορεύεται τα προϊόντα της, έχει να θέσει
τέσσερις στόχους. Πρώτος στόχος είναι να μελετήσει πιθανούς πελάτες, ποιοι και
που είναι, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αγορά ή μη των προϊόντων τους, ποια
ποιότητα προτιμούν, ποια τιμή είναι πρόθυμοι να πληρώσουν. Δεύτερος στόχος
είναι να αναπτύξει προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και επιθυμίες
των πελατών. Τρίτος στόχος είναι η διανομή να εξασφαλίζει διαθεσιμότητα των
προϊόντων όταν και όπου διευκολύνονται οι αγοραστές και τέταρτος είναι να πληροφορήσει την αγορά για τα προϊόντα της.
Στις επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν γεωργικά προϊόντα, μπορούμε
να διακρίνουμε τέσσερις βασικούς προσανατολισμούς. Κατ’ αρχάς, ο προσανατολισμός στην παραγωγή. Η επιχείρηση, στην περίπτωση αυτή, παράγει κάποιο προϊόν
επειδή ίσως έτσι συνήθισε, προσπαθώντας στη συνέχεια να βρει αγορές. Πρόκειται
για συνηθισμένη περίπτωση στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα. Κύριο πρόβλημα είναι
να βρεθούν τρόποι προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα παραγωγής,
π.χ. αύξηση των φυσικών αποδόσεων κατά στρέμμα ή ζώο, καθώς και να γίνει ευρεία κάλυψη της διανομής (εντατική διανομή), π.χ. μεταφορά δημητριακών και
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Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας
και Έλεγχος Διεργασίας
Φίλιππος Καρυπίδης

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η λογική και η μεθοδολογία διαχείρισης των ελέγχων ποιότητας, καθώς και ορισμένες μέθοδοι αξιολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ποιότητας.
Η διαχείριση του ελέγχου επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των πελατών
και στις ρυθμίσεις των δημοσίων αρχών.
Περιλαμβάνονται τα εξής αντικείμενα:
• Συχνότητα και οικονομικότητα ποιοτικών ελέγχων
• Συστήματα ελέγχου ποιότητας
• Λειτουργία συστήματος ελέγχου ποιότητας και καθορισμός των παραμέτρων
• Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
• Ικανότητα παραγωγικής διαδικασίας
• Διαγράμματα ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας
• Η προσέγγιση Taguchi στο σχεδιασμό της ποιότητας

1 Εισαγωγή
Οι φορείς παραγωγής και εμπορίας, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν
την ποιότητα εκείνη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και
των άλλων ενδιαφερόμενων μερών έχουν πλήθος ερωτημάτων στα οποία καλούνται να απαντήσουν:
 Ποια είναι η ποιότητα των προϊόντων και υλικών που αγοράζω από κάθε προμηθευτή (γεωργό, αντιπρόσωπο, βιοτέχνη) και πόσο θα πληρώσω την κάθε
ποιότητα;
 Ποια προϊόντα ανταποκρίνονται στις υψηλές δεσμεύσεις που ανέλαβα απέναντι
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στους πελάτες μου;
Η ταξινόμηση των προϊόντων γίνεται με την επιθυμητή ακρίβεια;
Η επεξεργασία που κάνω δίνει το τελικό προϊόν που επιδιώκω ή μήπως χρειάζεται να γίνεται πιο αυστηρή επιλογή στο πρωτογενές προϊόν;
Ένας πελάτης από την Αθήνα παραπονέθηκε για το προϊόν που του στείλαμε
τον τελευταίο μήνα. Σε ποιο βαθμό συνδέεται το παράπονο με την ποιότητα
που στείλαμε;
Παραμένουν τα προϊόντα αναλλοίωτα στην αποθήκη ή στο ψυγείο μέχρι σήμερα;
Είναι τα προϊόντα μας ασφαλή για τους καταναλωτές, όπως απαιτούν οι σχετικές διατάξεις;

Τέτοια αλλά και πολλά άλλα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν ικανοποιητικά αν δε γίνεται σχετικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων.
Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες αποσαφηνίσεις, μια
και είναι πολλές οι χρήσεις των όρων έλεγχος, έλεγχος ποιότητας ή ποιοτικός
έλεγχος, καθώς και του όρου επιθεώρηση. Επειδή όμως με τον τελευταίο όρο ασχολούμαστε σε επόμενα κεφάλαια, εδώ αναφερόμαστε στους δύο πρώτους. Κατά
το πρότυπο ISO 9000: 2015, έλεγχος (inspection) είναι ο προσδιορισμός της συμμόρφωσης με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, δηλαδή ανάγκες ή προσδοκίες που
εκφράζονται ρητά ή επιβάλλονται υποχρεωτικά ή συνάγονται. Κατά το ίδιο πρότυπο, έλεγχος ποιότητας (quality control) είναι το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας που εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας, δηλαδή ικανοποίηση των αναγκών ή των προσδοκιών για την ποιότητα που εκφράζονται ρητά ή
επιβάλλονται υποχρεωτικά ή συνάγονται.
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων πραγματοποιεί ελέγχους για να προσδιορισθεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται η υγεία και τα
οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να επικεντρώνονται στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, την μικροβιακή κατάσταση, την
παρουσία χημικών ή φυσικών ρυπαντών και ραδιενέργειας, την ποιότητα ή τη νοθεία, τη σωστή επισήμανση, τα σήματα καταλληλότητας, την παραπλανητική διαφήμιση, την παρουσίαση, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Όπως
γίνεται εύκολα κατανοητό, οι περισσότεροι από τους ελέγχους αυτούς είναι ποιοτικοί έλεγχοι. Επίσης, πολλοί εθνικοί νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και ευρωπαϊκοί
κανονισμοί, καθορίζουν διαδικασίες για να πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως π.χ. είναι ο καθορισμός της
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου των φορτίων επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται
για εξαγωγή σε τρίτες χώρες (ΥΑ 2688/68993/2013).
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Σε αυτό το κεφάλαιο, χρησιμοποιούμε τον όρο έλεγχος ποιότητας ή ποιοτικός
έλεγχος με το πνεύμα που τον ασκεί ο ΕΦΕΤ και το καθορίζουν οι σχετικοί επίσημοι κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην ικανοποίηση των απαιτήσεων
ποιότητας, δηλαδή ικανοποίηση των αναγκών ή των προσδοκιών για την ποιότητα
των γεωργικών προϊόντων, των τροφίμων και των ποτών, όπως εκφράζονται ρητά
από πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή επιβάλλονται υποχρεωτικά από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες ή όπως συνάγονται.

2 Συχνότητα και οικονομικότητα ελέγχων ποιότητας
Ο έλεγχος ποιότητας προϊόντος, σύμφωνα με τις αποσαφηνίσεις που έγιναν,
διαπιστώνει και καταγράφει μια απόκλιση του προϊόντος από δεδομένες προδιαγραφές οι οποίες αντιστοιχούν σε απαιτήσεις π.χ. πελατών ή δημοσίων αρχών. Είναι φανερό ότι όσο πιο συχνά γίνεται ποιοτικός έλεγχος στο προϊόν, πριν φθάσει
στον πελάτη, τόσο πιο καλά αποτυπώνεται η ποιότητα και, εφ’ όσον γίνεται η
ανάλογη προσπάθεια προετοιμασίας, τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα να
υπάρχουν ελαττώματα στο προϊόν που παραλαμβάνει ο πελάτης. Η πιθανότητα
αυτή μπορεί να πλησιάσει στο μηδέν όταν ελέγχονται όλες οι ποσότητες ή μονάδες
προϊόντος, κάθε στιγμή. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι απώλειες (κόστος) από τα
ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να μειωθούν πλησιάζοντας στο μηδέν, ενώ το
κόστος ελέγχων αυξάνεται. Το συνολικό κόστος που προκύπτει ως άθροισμα των
δύο, είναι τόσο υψηλό που κάνει μη συμφέρουσα μια τέτοια επιλογή. Εάν όμως οι
έλεγχοι πλησιάζουν στο μηδέν, όπως γίνεται με πολλές επιχειρήσεις που κάνουν
λιγοστούς ελέγχους, το κόστος ελέγχων είναι πολύ χαμηλό αλλά
πολλαπλασιάζονται οι απώλειες από τα ελαττωματικά προϊόντα (κόστος
ελαττωματικών). Σ’ αυτή την περίπτωση, το συνολικό κόστος είναι επίσης υψηλό.
Εφ’ όσον η επιχείρηση επιδιώκει να μειώσει το συνολικό κόστος, η καλύτερη
επιλογή είναι να κάνει τους ελέγχους εκείνους που οδηγούν στο χαμηλότερο
συνολικό κόστος. Στο σχήμα 4.1 όπου παρουσιάζεται γραφικά η πορεία του
κόστους σε σχέση με τη συχνότητα των ελέγχων, το σημείο που ελαχιστοποιείται
το συνολικό κόστος είναι το Ε, όπου το οριακό κόστος ελέγχου (ΟΚΕ) γίνεται ίσο
προς το οριακό κόστος ελαττωμάτων (ΟΚΤ) (αριστοποίηση)1.
Το θέμα ελέγχου της ποιότητας γίνεται πιο πολύπλοκο όταν πάρουμε υπ’ όψιν
όλες τις ωφέλειες από τον έλεγχο, καθώς και τις διάφορες απώλειες. Όταν π.χ.

1 Οριακό κόστος ελέγχου ή ελαττωμάτων είναι το κόστος μιας επί πλέον μονάδας.

Κόστος

Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας και Έλεγχος Διεργασίας
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Κόστος
Συνολικό κόστος
ποιοτικού ελέγχου

Κόστος ελέγχου

α
1
ΟΚΕ = ΟΚΤ

Κόστος ελαττωμάτων
Ε

Συχνότητα Ελέγχων

Σχήμα 4.1: Κόστος ελέγχου ποιότητας σε σχέση με τη συχνότητα ελέγχων

πρόκειται για τοξικά κατάλλοιπα στα προϊόντα, είναι δυνατόν η επιχείρηση να
επιλέξει ένα πολύ δαπανηρό σύστημα ελέγχου, με υψηλή συχνότητα πραγματοποίησης ελέγχων, προκειμένου να κάνει το προϊόν της ακόμη πιο ασφαλές και
ελκυστικό για τους πελάτες. Έτσι, μπορεί να επιτύχει αντιστάθμιση του υψηλού
κόστους πραγματοποίησης των ελέγχων, εάν πωλήσει το προϊόν σε υψηλότερη
τιμή ή πωλήσει μεγαλύτερη ποσότητα ή επιτύχει μια καλύτερη θέση στην αγορά.
Μπορεί όμως να επιλέξει ένα σύστημα λιγότερο δαπανηρό για ένα άλλο χαρακτηριστικό ποιότητας, όπως π.χ. το μέγεθος των καρπών.

3 Συστήματα ελέγχου της ποιότητας
Σκοπός ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας είναι να δώσει στην επιχείρηση,
στην υπηρεσία ελέγχου ή στον οργανισμό τις πληροφορίες που χρειάζονται κάθε
φορά, προκειμένου να παίρνονται κατάλληλες αποφάσεις για θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες από ένα
τέτοιο σύστημα στηρίζονται κυρίως στα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων
ποιότητας. Τέτοιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται:
α) στις πρώτες ύλες που αγοράζει η επιχείρηση (εισροές), όπως τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, τα μέσα συσκευασίας, το νερό που χρησιμοποιεί,
β) σε προϊόντα ενδιάμεσης και τελικής επεξεργασίας, όπως στα ροδάκινα που ταξινομήθηκαν και συσκευάσθηκαν, στο ρύζι μετά την επεξεργασία που αποθηκεύεται σε σάκους, στο εκκοκκισμένο βαμβάκι που βρίσκεται δεματοποιημένο στην
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αποθήκη του εκκοκκιστηρίου, στο τυρί που βρίσκεται στο θάλαμο ωρίμανσης,
γ) στις διαδικασίες επεξεργασίας, π.χ. στη διαλογή και ταξινόμηση των φασολιών,
κατά τη διάρκεια μεταποίησης της τομάτας, στη μηχανοποιημένη συσκευασία,
στη συντήρηση των ακτινιδίων, στην παστερίωση του γάλακτος.
Οι έλεγχοι ποιότητας είναι αποτελεσματικοί εφ’ όσον καθοριστούν ορισμένες
βασικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.
• Ποιες είναι οι προδιαγραφές (αποδεκτές αποκλίσεις), για κάθε χαρακτηριστικό,
ποια η μέθοδος, η συχνότητα και ο τρόπος δειγματοληψίας, ποιος ο υπεύθυνος
του ελέγχου.
• Ποια η μέθοδος, η συχνότητα και οι προδιαγραφές διακρίβωσης των οργάνων
και συσκευών μέτρησης.
• Τα αρχεία αποτελεσμάτων, όπου τηρούνται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία
των ελέγχων που πραγματοποιούνται.
•

Οι προβλεπόμενες ενέργειες, όταν τα αποτελέσματα είναι εκτός των αποδεκτών ορίων. Οι ενέργειες που γίνονται όταν διαπιστωθεί ελάττωμα που ξεφεύγει από τις καθορισμένες προδιαγραφές, μπορεί να είναι:
1) η επαναφορά της διεργασίας2 στην κατάσταση ελέγχου, ώστε να αποτραπεί
επανεμφάνιση των συνθηκών που παρήγαγαν την απόκλιση από τα αποδεκτά όρια και
2) ο κατάλληλος χειρισμός του μη αποδεκτού προϊόντος, π.χ. αλλαγή ποιοτικής
κατηγορίας, καταστροφή, απόρριψη, επανεπεξεργασία.

4 Λειτουργία συστήματος ποιοτικού ελέγχου
Στην πρώτη ομάδα στοιχείων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη δειγματοληψία και στις μετρήσεις, χρειάζεται να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα,
όπως ποια χαρακτηριστικά θα ελέγξουμε, πώς, πότε και που θα τα ελέγξουμε.

2 Διεργασία κατά το ΕΝ ISO 9000:2005 είναι σύνολο δραστηριοτήτων που είναι αλληλένδετες ή αλληλεπιδρούν και μετασχηματίζουν εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Έτσι, τα εξερχόμενα μιας διεργασίας είναι εισερχόμενα μιας άλλης. Π.χ. σε μια μονάδα παραγωγής
κομπόστας φρούτων, τα εξερχόμενα της διεργασίας συγκομιδής φρούτων είναι εισερχόμενα της διεργασίας παραλαβής, τα εξερχόμενα της διεργασίας παραλαβής φρούτων είναι εισερχόμενα της διεργασίας συντήρησης, τα εξερχόμενα της διεργασίας συντήρησης
είναι εισερχόμενα της διεργασίας επεξεργασίας, κ.λπ.

Eικόνες κεφαλαίων Ι (1), II (2), III (3), IV (4), V (5)

Εικόνα 1.1: Ένα επιτυχημένο εμπορικό παράδειγμα (mastihashop). Η μαστίχα παράγεται
σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή, ενώ τα προϊόντα της διανέμονται σε πολλές αγορές
του κόσμου, μέσα από διάφορα κανάλια μάρκετινγκ.
195

Εικόνα 1.2: Ένα “καλάθι”
με προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης αξί
ας που ταξιδεύουν σε
όλο τον κόσμο, προ
ερχόμενα από την ελ
ληνική γη.
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Εικόνα 2.1: Η ανομοιογενής, ανομοιόμορφη και διεσπαρμένη γεωγραφικά, “πρωτογενής αφε
τηρία” της ποιότητας τροφίμων και ποτών.

Εικόνα 2.2: Η προσφορά τροφίμων και
ποτών, με την τυποποίηση ή/και την
επεξεργασία, ανταποκρίνεται στις
διαφοροποιημένες ανάγκες και προσ
δοκίες των καταναλωτών οι οποίες με
ταβάλλονται συνεχώς.
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Εικόνα 2.3: Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους
τύπους, μορφές, συνδυασμούς γεωργικών προϊό
ντων, τροφίμων και ποτών, σε μεγάλη ποικιλία.
Προέρχονται από αγρότες, συνεταιρισμούς, εταιρεί
ες τροφίμων και ποτών που λειτουργούν σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές, με διαφορετικές οικολογικές
συνθήκες.

Εικόνα 3.1: Προσφορά δέσμης αξιών στη λιανική πώληση προϊόντων με κεντρικό άξονα
το μέλι: τοπικότητα, ευαισθησία για το περιβάλλον, αγνότητα, φυσικότητα, υγιεινή
και ασφάλεια, απολαυστικές εμπειρίες, κ.λπ.
198

Εικόνα 3.2: Η πρωτογενής παρα
γωγή δημιουργεί αξία για τον
πελάτη με τις συνθήκες παρα
γωγής, τις τεχνικές, την εφαρ
μογή συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας, τις ονομασίες προ
έλευσης, τις φιλοπεριβαλλο
ντικές καινοτομίες, τη συνέ
πεια, κ.λπ.
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Εικόνα 3.3: Οι επιχειρήσεις τρο
φίμων και ποτών δημιουρ
γούν αξία για τον πελάτη με
τα καλά προϊόντα, την πιστο
ποίηση συστημάτων διαχείρι
σης ποιότητας, την περιβαλ
λοντική και κοινωνική υπευ
θυνότητα, την καλή παρου
σίαση, την καλή φήμη, τη φι
λική συμπεριφορά, την καλή
ατμόσφαιρα, τη σύνδεση του
προϊόντος με φυσικά, πολιτι
σμικά και ιστορικά στοιχεία,
τη βιωματική ποιότητα, κ.λπ.

Εικόνα 4.1a: Συστήματα ταξινόμησης και ελέγχου.
200

Εικόνα 4.1b: Ο ποιοτικός έλεγχος εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας και
μπορεί να πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια ροής του προϊόντος από την πρωτογενή πα
ραγωγή μέχρι το τελικό σημείο πώλησης. Το σύστημα ελέγχου είναι πιο αποτελεσματικό
και πιο αποδοτικό όταν σχεδιάζεται παίρνοντας υπόψη τις ωφέλειες που αναμένονται και
τις θυσίες που απαιτούνται.

Εικόνα 4.2: Μελετώντας τη μεταβλητότητα της παραγωγικής διαδικασίας, εντοπίζονται
προβλήματα ποιότητας. Ο βαθμός στον οποίο η διαδικασία δίνει προϊόντα που αντα
ποκρίνονται στα όρια των προδιαγραφών (ανοχές), εκφράζει την ικανότητά της.
201

Εικόνα 5.1: Η επιτροπή του Codex Alimen
tarius έχει καθορίσει περίπου 200 πρό
τυπα ποιότητας προϊόντων, 5 χιλιά
δες μέγιστα όρια καταλοίπων (MRLs)
300 παρασιτοκτόνων, 600 μέγιστα όρια
καταλοίπων 80 κτηνιατρικών φαρμά
κων, 4,1 χιλιάδες μέγιστα όρια 350 προ
σθέτων τροφίμων και προσμίξεων.
Έχει επίσης εκδώσει 80 οδηγίες και 50
κώδικες πρακτικών.

Εικόνα 5.2: Η έννοια “διαχείριση της ποιότητας” εξελίσσεται συνεχώς με μια δυναμική προσέγ
γιση. Ο (επιχειρηματικός) οργανισμός καθορίζει και λειτουργεί διεργασία συνεχούς βελτίω
σης, μετρά τις επιδόσεις και κοινοποιεί πληροφορίες ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. προ
μηθευτές, σύμβουλοι, στελέχη, εργαζόμενοι, να πολλαπλασιάζουν τις πρωτοβουλίες βελτί
ωσης. Οι βελτιωτικές αλλαγές μπορεί να είναι συνεχείς και μη συνεχείς  ριζικές.
202

Bʹ ΜΕΡΟΣ

∆ιοίκηση της Ποιότητας,
Πιστοποίηση και ∆ιαχείριση
της ∆ιακινδύνευσης
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Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τα επτά κεφάλαια:
VΙ.

Αποφάσεις πριν την Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
VII. Τεχνικές και Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας
VIII. Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
IX. Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
X. Διαχείριση Ποιότητας και Διακινδύνευσης στην Αλυσίδα Εφοδιασμού
XI. Κόστος Ποιότητας
XII. Ικανοποίηση Πελατών
Παρουσιάζονται θέματα αξιολόγησης των αποφάσεων που σχετίζονται
με την ποιότητα και βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιλέξουν και να
εφαρμόσουν τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης ποιότητας.
Ακολουθεί η παρουσίαση ορισμένων τεχνικών και εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το σύστημα διαπίστευσης και οι διαδικασίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας, ακολουθούμενα από επιλεγμένα θέματα εφαρμογής της
διοίκηση ολικής ποιότητας. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοργανωσιακή διαχείριση της ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων/ποτών, σε συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες, πωλητές,
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αλλά και δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες. Επειδή το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από
συνθετότητα και αβεβαιότητα, προστίθεται η διαχείριση της διακινδύνευσης και της ασφάλειας δεδομένων. Ακολουθούν επιλεγμένα θέματα
για το κόστος ποιότητας που βοηθά να λαμβάνονται αποδοτικές αποφάσεις, καθώς και για την ικανοποίηση του πελάτη ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε επιχείρησης.
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VI
Kεφάλαιο

Αποφάσεις πριν την Εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας
Φίλιππος Καρυπίδης

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν οι εναλλακτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις του διαύλου μάρκετινγκ
τροφίμων, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας. Παρουσιάζεται επίσης το πλαίσιο που διευκολύνει τις συναφείς αποφάσεις που λαμβάνουν
οι επιχειρήσεις και η πολιτεία. Τα αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται
είναι:
• Προκαταρκτικές διερευνήσεις
• Απόφαση για πιστοποίηση στις επιχειρήσεις τροφίμων
• Απόφαση για πιστοποίηση στις αγροτικές επιχειρήσεις
• Πώς επιλέγεται το πρότυπο συστήματος διαχείρισης ποιότητας
• Πως δημιουργούνται τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
• Διεθνή πρότυπα
• Ευρωπαϊκά πρότυπα
• Εθνικά πρότυπα
• Ιδιωτικά πρότυπα
• Πολιτική για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας:

1 Προκαταρκτικές διερευνήσεις
Η διοίκηση κάθε επιχείρησης που παράγει και πουλά γεωργικά προϊόντα και
τρόφιμα, αναρωτιέται εάν θα εφαρμόσει ή όχι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και εάν θα προχωρήσει ή όχι σε πιστοποίηση. Πριν αποφασίσει λοιπόν, την
απασχολούν ερωτήματα όπως τα παρακάτω. Θα προχωρήσω ή όχι, στην εφαρμογή
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συστήματος και σε πιστοποίηση; Για ποιο λόγο να το κάνω; Ποιες είναι οι ωφέλειες
που αναμένω; Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω και ποιες επιβαρύνσεις θα
υποστώ; Ποια είναι η καλύτερη πιστοποίηση; Θα προχωρήσω σε περισσότερες από
μια πιστοποιήσεις; Ποιες και γιατί;
Για να απαντηθούν ερωτήματα όπως τα πιο πάνω, η επιχείρηση χρειάζεται πρώτα να αναλύσει το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, λαμβάνοντας
υπόψη παράγοντες όπως αυτοί που σχετίζονται με την αγορά στην οποία απευθύνεται και τον ανταγωνισμό, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική, τους νόμους και τις διατάξεις. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίσει καλά το καταναλωτικό
περιβάλλον και, μαζί με όλα αυτά, να γνωρίσει καλά το εσωτερικό της περιβάλλον,
δηλαδή “τον εαυτό της”, όπως είναι: οι στόχοι και η δομή της επιχείρησης, οι άνθρωποι, οι γνώσεις και οι ικανότητες, οι υλικοί και άλλοι μη υλικοί πόροι που διαθέτει, ο οργανωσιακός πολιτισμός1, δηλαδή τα κίνητρα, οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι
ταυτότητες και οι ερμηνείες ή η σημασία που δίνουν οι άνθρωποι στα γεγονότα
από την κοινή εμπειρία τους.
Από το καταναλωτικό περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία έχει να καθορίσει όσο
καλύτερα μπορεί, τους σημερινούς και τους μελλοντικούς πελάτες της και να τους
γνωρίσει. Τις απαιτήσεις, τις προτιμήσεις, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες, τις γνώσεις,
στάσεις και αντιλήψεις τους τις οποίες έχουν αναλύσει πολλές έρευνες, σε όλες τις
χώρες. Η επιχείρηση μπορεί να βασιστεί πρώτα στις έρευνες που έχουν γίνει και να
συμπληρώσει τις γνώσεις της με πιο αναλυτικές και πιο επίκαιρες πληροφορίες τις
οποίες αποκτά με δικές της αναζητήσεις και έρευνες, λιγότερο ή περισσότερο συστηματικές. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την επιχείρηση να θέσει
προτεραιότητες στις βελτιώσεις που πρόκειται να κάνει και στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας που πρόκειται να οικοδομήσει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας στην ευρωπαϊκή ένωση2, που δείχνουν ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες για τους Ευρωπαίους, όταν επιλέγουν τρόφιμα, μαζί
με την προέλευση των τροφίμων, το κόστος αγοράς τους και τη γεύση (μαζί με το
άρωμα). Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά αναφέρεται λιγότερο συχνά ως
σημαντική, ενώ παράγοντες που σχετίζονται με ηθικά ζητήματα και πεποιθήσεις,
όπως η ευημερία των ζώων, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, η συμβατότητα με τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεν απουσιάζουν αλλά αναφέρονται ακόμη λιγότερο
1 Wu, S. J. (2015), The impact of quality culture on quality management practices and
performance in Chinese manufacturing firms. International Journal of Quality & Reliability Management, 32(8), 799-814.
2 European Food Safety Authority, (2019), Food safety in the EU, Special Eurobarometer
Wave EB91.3, 2019.
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συχνά, ως σημαντικοί. Σε άλλη έρευνα, οι επιχειρήσεις τροφίμων θεωρούν ως σημαντικούς παράγοντες για την προσήλωση (αφοσίωση) των ενδιάμεσων πελατών
τους που είναι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, την ποιότητα του τροφίμου, το εύρος (ποικιλία) προϊόντων, την αξιοπιστία του προϊόντος, το χρόνο παράδοσης, την
τιμή και το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που παραγγέλνουν και της
στιγμής παραλαβής.
1.1 Οι πρώτοι προβληματισμοί της επιχείρησης
Όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε χαρακτηριστικά
έρευνας, εμπειρίας και εμπιστοσύνης. Τις δύο τελευταίες κατηγορίες, δηλαδή τα
χαρακτηριστικά εμπειρίας, π.χ. γεύση, και εμπιστοσύνης, π.χ. ύπαρξη τοξικών καταλοίπων, δεν τα αναγνωρίζουν οι πελάτες τη στιγμή που αγοράζουν. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να δημιουργείται αγοραστική αβεβαιότητα επειδή οι πελάτες δεν
έχουν όσες πληροφορίες χρειάζονται για να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις
εναλλακτικές επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε αφού συγκρίνουν, να επιλέξουν την πιο κατάλληλη και την πιο αποδοτική γι αυτούς. Έτσι, φαίνεται η ανάγκη να παρέχουν οι πωλητές την κατάλληλη πληροφόρηση στους καταναλωτές,
πριν προμηθευτούν το προϊόν και την υπηρεσία. Παρόμοια αβεβαιότητα έχουν και
τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η πληροφόρηση που παρέχουν οι επιχειρήσεις τροφίμων και οι αγρότες μπορεί
να απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις – πελάτες τους, προς τους καταναλωτές και
προς τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες αρχές
ή υπηρεσίες, οι οποίες ενδιαφέρονται τόσο για την υγεία και τα συμφέροντα των
καταναλωτών, όσο και για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των επιχειρήσεων. Πέραν λοιπόν της υποχρεωτικής πληροφόρησης, όπως την καθορίζουν
νόμοι και διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων, οι επιχειρήσεις παρέχουν
και προαιρετική πληροφόρηση, ώστε να εξαλείφεται ή να μειώνεται ακόμη περισσότερο η αγοραστική αβεβαιότητα των πελατών τους. Όπως είδαμε στα κεφάλαια
ΙΙ και ΙΙΙ, η παροχή κατάλληλων πληροφοριών προς τους πελάτες, γίνεται:
α) με γραπτές πληροφορίες που περιέχονται – υποχρεωτικά ή/και προαιρετικά–
στην ετικέτα του προϊόντος, τις επιγραφές, τα μέσα και τις πηγές επικοινωνίας
και πληροφόρησης,
β) με πληροφορίες που παρέχουν προφορικά οι πωλητές,
γ) με εγγυήσεις που παρέχουν προς τους πελάτες,
δ) με τα έγγραφα της πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που είναι
αναρτημένα ή/και με το σχετικό σήμα που επιτίθεται στο προϊόν.
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Κεφάλαιο VI

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που επιλέγει μια επιχείρηση, επιτρέπει στον
παρόντα και στον μελλοντικό αγοραστή που είναι ενδιάμεσος ή τελικός πελάτης,
να γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, βλέποντας το πιστοποιητικό ή το σήμα της πιστοποίησης, μαθαίνει,
εκτιμά ή/και συνάγει την πολιτική της επιχείρησης, τις αξίες και τις αρχές, την οργάνωση, τα συστήματα, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και λειτουργούν οι άνθρωποι, κ.λπ. Αυτό επιτρέπει να αναγνωρίζει, εκ των προτέρων, την ποιοτική κατάσταση που αναμένει να έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης που αποτελούν εκροές των διεργασιών της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται
δύο απλά παραδείγματα.
Παράδειγμα 1ο
Όταν μια επιχείρηση τροφίμων εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000, πολλοί πιθανοί αγοραστές που είναι
λιανοπωλητές ή καταναλωτές, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στην
επιχείρηση, εκτιμούν ότι τα προϊόντα της, καθώς και οι υπηρεσίες, είναι ασφαλή,
δηλαδή ότι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να προκληθούν βλάβες στην υγεία,
όταν καταναλώνονται ή χρησιμοποιούνται με την προβλεπόμενη χρήση. Εκτός από
τους πελάτες, για αυτές τις πληροφορίες ενδιαφέρονται και οι δημόσιες αρχές ελέγχου, οι οργανώσεις καταναλωτών, άλλοι συλλογικοί φορείς, η κοινωνία, κ.λπ.
Παράδειγμα 2ο
Όταν μια αγροτική επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής εφαρμόζει σύστημα
διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο AGRO 2-2 οι πιθανοί αγοραστές (λιανοπωλητές, καταναλωτές) μπορούν να αναγνωρίζουν ότι αυτή η επιχείρηση εφαρμόζει κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, παράγει ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και κάνει άριστη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα συνθήκες καλύτερες για την ασφάλεια των
ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτήν. Εκτός από τους πελάτες, για αυτές τις
πληροφορίες, ενδιαφέρονται και οι δημόσιες αρχές ελέγχου, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλοι συλλογικοί φορείς, η κοινωνία,
κ.λπ.

1.2 Αποφάσεις πιστοποίησης στις επιχειρήσεις τροφίμων
Είναι πολλές οι ωφέλειες της επιχείρησης αλλά και οι δυσκολίες ή τα εμπόδια
που αντιμετωπίζει όταν προχωρεί σε εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας
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και πιστοποίηση. Η επιχείρηση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της, τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις της, την αγορά στην οποία
απευθύνεται, τις προσδοκίες των πελατών, αξιολογεί, λιγότερο ή περισσότερο, τις
ωφέλειες ή τα πλεονεκτήματα που αποκτά και τις θυσίες που υφίσταται ή τα εμπόδια που αντιμετωπίζει όταν κάνει μια τέτοια επιλογή. Έχουν πραγματοποιηθεί μάλιστα πολλές έρευνες, σε πολλές χώρες και σε πολλούς κλάδους, που βοηθούν να
γίνεται αξιολόγηση της κάθε επιλογής, εκ των προτέρων. Έτσι, η επιχείρηση, μπορεί να εκτιμήσει από πριν εάν οι ωφέλειες που αναμένει είναι περισσότερες από τις
θυσίες που θα υποστεί, σε ένα, δύο, πέντε ή περισσότερα χρόνια.
Κάθε σύστημα διαχείρισης ποιότητας αποφέρει διαφορετική δέσμη ωφελειών
και επιφέρει διαφορετική δέσμη θυσιών για την επιχείρηση που το επιλέγει. Γι αυτό,
χρειάζεται προσεκτική μελέτη ώστε η επιχείριση να λάβει την κατάλληλη απόφαση,
με την οποία επιτυγχάνει τους στόχους ποιότητας που θέτει. Ακολουθώντας το
πλαίσιο που δίνει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9000: 2015 η επιχείρηση προσπαθεί
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων
μερών. Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται ένα πλαίσιο που περιγράφει την απόφαση της
επιχείρησης η οποία συνεκτιμά σύνολα παραγόντων3 πριν αποφασίσει. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα επιλεγμένα παραδείγματα από έρευνες που έγιναν.

Πελάτες
Κοινωνία
Προμηθευτές
(Αʹ ύλης, υλικών)

Χαρακτηριστικά
επιχείρησης

Επιχείρηση τροφίμων

Στρατηγικές
επιδιώξεις

Δημόσιες
αρχές

Σχήμα 6.1: Απόφαση επιχείρησης τροφίμων για την εφαρμογή συστήματος
διαχείρισης ποιότητας

3 Διάφορες θεωρίες περιγράφουν και ερμηνεύουν τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των
επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η επιχείρηση προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος ή
τις καθαρές ωφέλειες, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στις ωφέλειες και στις θυσίες (κόστη) ή να επιτύχει τους στόχους ποιότητας, όπως είναι η ικανοποίηση των πελατών και
άλλων ενδιαφερόμενων μερών, κ.λπ.
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X
Kεφάλαιο

Διαχείριση Ποιότητας
και Διακινδύνευσης
στην Αλυσίδα Εφοδιασμού
Φίλιππος Καρυπίδης

Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται το πλαίσιο, τα μοντέλα και οι τρόποι διαχείρισης της ποιότητας σε διεπιχειρησιακό (διοργανωσιακό) επίπεδο,
καθώς και τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης της διακινδύνευσης. Τα αντικείμενα εντάσσονται στο ευρύ πεδίο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και είναι τα εξής:
• Η ποιότητα από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο
• Η ποιότητα των υπηρεσιών εφοδιασμού
• Σχέσεις προμηθευτή - πελάτη στην αλυσίδα εφοδιασμού
• Διεπιχειρησιακή διαμόρφωση της ποιότητας
• Υποδείγματα (μοντέλα) διαχείρισης της ποιότητας
• Διαύγεια και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού
• Ανάπτυξη συστήματος ιχνηλασιμότητας
• Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών
• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών
• Διαχείριση της διακινδύνευσης
• Διαχείριση της ασφάλειας

1 Η ποιότητα από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή
Ο καταναλωτής προμηθεύεται τα τρόφιμα και τα ποτά από κατάστημα λιανικής
πώλησης, είτε για να τα καταναλώσει στη μορφή που τα αγοράζει, είτε για να παρασκευάσει άλλα τρόφιμα ή διατροφικά παρασκευάσματα. Σε άλλες περιπτώσεις,
είτε τα προμηθεύεται μαγειρεμένα από κατάστημα μαζικής εστίασης ή παρασκευαστήριο τροφίμων για να τα καταναλώσει στο κατάστημα ή στο σπίτι ή σε άλλο σημείο που έχει επιλέξει ο ίδιος, είτε από επιχείρηση αναψυχής ή ξενοδοχειακή μονάδα
για να τα καταναλώσει επί τόπου. Οι επιθυμίες λοιπόν του κάθε καταναλωτή, οι
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απαιτήσεις και οι προσδοκίες του, εκτός του ότι δεν είναι ίδιες με των άλλων καταναλωτών, διαφέρουν ακόμη και για τον ίδιο, στις διάφορες περιπτώσεις. Υιοθετώντας λοιπόν την έννοια της ποιότητας κατά το ISO 9000 (2015) μπορούμε να πούμε ότι η δομή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που αντιλαμβάνεται ο
καταναλωτής, είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση, κάθε στιγμή.
Κάθε αγρότης και κάθε παραγωγός τροφίμων, κάθε επεξεργαστής ή παρασκευαστής, διακινητής ή έμπορος και γενικά κάθε προμηθευτής ή πωλητής, προσπαθεί
να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες των εκάστοτε πελατών
του. Στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαχείρισης της ποιότητας, όπως αναφέρθηκε στο
κεφάλαιο V, ο προμηθευτής προσπαθεί επίσης να υπερβαίνει (υπερ-καλύπτει) συνεχώς τις προσδοκίες των πελατών και να τους εκπλήσσει ευχάριστα, ακόμη και με
μη αναμενόμενα χαρακτηριστικά, ώστε να βρίσκεται συνεχώς πιο μπροστά από
τους συναγωνιστές ή ανταγωνιστές.
1.1 Αλυσίδα και δίκτυο εφοδιασμού
Ένα εξαιρετικό προϊόν που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών,
δεν εξασφαλίζει επιτυχία στον προμηθευτή εάν δεν είναι διαθέσιμο στο κατάλληλο
σημείο, όπου έχει εύκολη πρόσβαση ο καταναλωτής, π.χ. όσο το δυνατόν πιο κοντά
του, την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή σε ευνοϊκές ώρες, στην κατάλληλη μορφή, δηλαδή στην κατάλληλη ποιότητα ή/και παραλλαγή αλλά και συσκευασία. Όλα αυτά
μάλιστα να εξασφαλίζονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη τιμή για τον καταναλωτή.
Είναι επίσης απαραίτητο να προσφέρεται η κατάλληλη πληροφόρηση τόσο στον
πελάτη από τον οποίο το προμηθεύεται ο καταναλωτής, π.χ. πότε αναμένεται να
φτάσει το προϊόν στο κατάστημα, και στον καταναλωτή, π.χ. ποια ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, από που προέρχεται, ποιος ο χρόνος ασφαλούς κατανάλωσης, πώς συντηρείται, κ.λπ.. Έτσι λοιπόν, φαίνεται η ανάγκη να γίνεται κατάλληλη διαχείριση της ροής του προϊόντος από το σημείο παραγωγής στο σημείο
κατανάλωσης. Στη ροή αυτή συμμετέχουν, όπως είδαμε, διάφοροι φορείς που
εμπλέκονται στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη διακίνησή του, σχηματίζοντας την αλυσίδα εφοδιασμού1.
Για να ανταποκρίνεται η ποιότητα των υπηρεσιών εφοδιασμού στις προσδοκίες
1

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο Ι χρησιμοποιούνται οι όροι δίαυλος ή κανάλι μάρκετινγκ ή
εμπορίας όταν δίνεται έμφαση στους φορείς που εμπλέκονται στη ροή του προϊόντος
από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Ο όρος αλυσίδα εφοδιασμού
χρησιμοποιείται όταν δίνεται έμφαση στη διαχείριση της ροής του προϊόντος από ένα
συντονιστικό κέντρο, π.χ. από μια επιχείρηση τροφίμων, ένα συνεταιρισμό ή έναν αγρότη.
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του κάθε πελάτη, όπως είδαμε στο κεφάλαιο ΙΧ, ο σχεδιασμός της ξεκινά από τις
επιθυμίες και τις προσδοκίες του. Έτσι λοιπόν, η αλυσίδα εφοδιασμού αντί να σχεδιάζεται από τον παραγωγό στον πελάτη, ξεκινά από τον πελάτη. Στο σχήμα 10.1
παρουσιάζεται μια ενδεικτική αλυσίδα εφοδιασμού κονσερβοποιημένου ροδάκινου
όπου συμμετέχουν οι αγρότες, μια επιχείρηση επεξεργασίας, μια εξαγωγική επιχείρηση και λιανοπωλητές. Στο σχήμα 10.2 παρουσιάζεται μια άλλη ενδεικτική αλυσίδα εφοδιασμού τυριού όπου συμμετέχουν οι αγρότες, μια τυροκομική επιχείρηση
και λιανοπωλητές.
Μπορούμε να πούμε ότι στην κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα σύνολο επιχειρήσεων που συνεργάζονται, σε οριζόντια και κάθετη διάταξη, ως μέλη μιας αλυσίδας και δημιουργούν αξία για τον πελάτη. Η αλυσίδα χρειάζεται να λειτουργεί συγχρονισμένα ώστε να ικανοποιούνται συνεχώς οι προσδοκίες των πελατών αλλά και
να εκπλήσσονται ευχάριστα οι πελάτες. Έτσι φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει ένα
κέντρο για το συντονισμό της αλυσίδας αυτής. Στα δύο παραδείγματα, το κέντρο
αυτό βρίσκεται στην μεταποιητική επιχείρηση.

Αθήνα

Νομός Πέλλας

Λ1

Π1 Π2 Π3 Π4

Σκύδρα
Π5 Π6 Π7

Π1 Π2 Π3

Αριδαία

Λ2
Λ3

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ
Επιχείρηση
Επεξεργασίας

Εξαγωγική
Επιχείρηση

Λονδίνο
Λ1

Λ2

K1
K2
K3
K4
K1

Μόναχο
Λ1
Λ2

Π4 Π5 Π6 Π7

K1
K2
K3
K4
K1
K2
K3

Λ3

K1
K2
K3
K1
K2
K1
K2

Σχήμα 10.1: Απλοποιημένη μορφή αλυσίδας εφοδιασμού ροδάκινου (Π1,Π2, …, Π7 γεωργοί,
Λ1,Λ2,Λ3 λιανοπωλητές, Κ1,Κ2,Κ3 καταναλωτές).
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Αθήνα
Λ1
Π1 Π2 Π3 Π4
Λ2

Γρεβενά
Π5 Π6 Π7
Π1 Π2 Π3

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

K1
K2
K3
K4
K1
K2
K3

Λ3

Τυροκομική
Μονάδα

Λ2

K1
K2
K3
K4
K1

Ν. Υόρκη

Κιλκίς
Π4 Π5 Π6 Π7

Λονδίνο
Λ1

Λ1

Θεσσαλονίκη
Λ1
Λ2

K1
K2
K3
K1
K2

Λ2

K1
K2
K3
K1
K2

Σχήμα 10.2: Απλοποιημένη μορφή αλυσίδας εφοδιασμού τυριού (Π1,Π2, …, Π7 αγρότες,
Λ1,Λ2,Λ3 λιανοπωλητές, Κ1,Κ2,Κ3 καταναλωτές).

Από τα δύο παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία
(στρατηγικής) διαχείρισης προμηθειών, κίνησης και αποθήκευσης πρώτων υλών,
υλικών, εξαρτημάτων και αποθεμάτων, τόσο στην επιχείρηση και όσο στα κανάλια
(διαύλους) του μάρκετινγκ. Αποκαλείται logistics. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε δραστηριότητες συντονισμού της ροής υλικών, δηλαδή των προϊόντων, συσκευασιών,
κ.λπ. και πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη. Η διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού
περιλαμβάνει:
1) σχεδιασμό και έλεγχο διαδικασιών που εμπλέκονται στη ροή, το μετασχηματισμό, τη μεταφορά και τη διανομή κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού,
2) συντονισμό και συνεργασία μεταξύ εταίρων οι οποίοι μπορεί να είναι προμηθευτές, ενδιάμεσοι φορείς (μεσάζοντες, αντιπρόσωποι, επεξεργαστές), εξειδικευμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών, π.χ. μεταφοράς ή αποθήκευσης, και πελάτες.
Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, υπάρχουν και φορείς
που δεν συμμετέχουν άμεσα στη ροή των προϊόντων αλλά έμμεσα. Γι αυτό, γίνεται
λόγος για δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο είναι πιο ευρύ από την αλυσίδα.
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XI
Kεφάλαιο

Κόστος Ποιότητας
Αχιλλέας Κοντογεώργος

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες που
σχετίζονται με το κόστος ποιότητας σε μια επιχείρηση. Η έννοια του κόστους της ποιότητας αποτελεί ένα αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό
κομμάτι για την επιτυχία της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλες τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στις επιχειρήσεις τροφίμων.
Στο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:
• Βασικές Έννοιες του Κόστους Ποιότητας
• Τα Συστήματα Μέτρησης του Κόστους Ποιότητας όπως η Κλασσική
Μέθοδος, η Κοστολόγηση Διαδικασίας και η μέθοδος ΑBC
• Αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού κόστους ποιότητας και ερμηνεία στοιχείων του Κόστους Ποιότητας
• Παρουσίαση δυσκολιών εφαρμογής των συστημάτων κόστους ποιότητας και τα πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης ποιότητας

1 Εισαγωγή
Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται το κόστος της ποιότητας ως ένα από τα απαραίτητα συστατικά της εφαρμογής ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί εισαγωγικά, ότι δεν υπάρχει μια σαφής και ξεκάθαρη ερμηνεία του όρου Κόστος Ποιότητας. Μία από τις αιτίες αυτής της ασάφειας είναι η μεγάλη διαφοροποίηση που εμφανίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν το
κόστος ποιότητας για κάθε επιχείρηση. Επίσης, ασάφειες δημιουργούνται από τις
διαφορετικές απαιτήσεις κοστολόγησης της ποιότητας των επιχειρήσεων ανάλογα
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με είδος του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Άλλα δηλαδή τα στοιχεία κόστους ποιότητας σε μια επιχείρηση τροφίμων και άλλα σε μια επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών.
Ένας εύστοχος ορισμός δίδεται από τον Campanella (1990), ο οποίος αναφέρει
ότι το κόστος ποιότητας περιλαμβάνει κάθε κόστος που δεν θα υπήρχε αν η ποιότητα ήταν τέλεια. Κατά συνέπεια, το κόστος ποιότητας συμπεριλαμβάνει το κόστος όλων των ενεργειών για να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα αλλά και το κόστος σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
μια επιχείρηση εμπορίας φρούτων που έχει θέσει ως στόχο να πουλάει φρέσκα προϊόντα επιβαρύνεται με κόστος για να πετύχει αυτόν τον στόχο ποιότητας. Από την
άλλη η ίδια επιχείρηση έχει κόστος και απώλειες όταν δεν μπορεί να πετύχει το
στόχο που έχει θέσει. Σ΄ αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται οι απώλειες πελατών και
η μείωση των πωλήσεων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα και συνεπώς και το μεγαλύτερο κόστος προκαλούνται συνήθως από την αδυναμία επίτευξης των ποιοτικών
προδιαγραφών στα διάφορα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος από τον σχεδιασμό
του έως και την διανομή του στον τελικό καταναλωτή. Γενικότερα, η αδυναμία επίτευξης των προδιαγραφών ποιότητας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους
για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και επηρεάζει και την βιωσιμότητα τους.

2 Βασικές Έννοιες του Κόστους Ποιότητας
Ο ορισμός του κόστους της ποιότητας είναι το ίδιο σημαντικός όσο και αυτός
της ποιότητας. Ως κόστος ποιότητας, ορίζεται το σύνολο των στοιχείων κόστους,
που συνδέονται με τη μη-συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η επιχείρηση στις συναλλαγές της με τους πελάτες της
αλλά και την κοινωνία. Σε μια πιο λεπτομερή περιγραφή, το κόστος ποιότητας είναι η διαφορά μεταξύ του πραγματικού κόστους ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
και του μειωμένου κόστους που θα προέκυπτε αν υπήρχε μηδενική πιθανότητα ελαττωματικών, ή και χαμηλότερων προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, ή και
αστοχιών σε αυτά.
O Αμερικάνικος Οργανισμός για τον έλεγχο της ποιότητας (American Society
for Quality Control) ορίζει το κόστος της ποιότητας ως το κόστος που απαιτείται
προκειμένου η επιχείρηση να εξασφαλίσει αλλά και να διασφαλίσει την ποιότητα
των προϊόντων ή των υπηρεσιών της μαζί με τις απώλειες που υφίσταται, όταν δε
μπορεί να επιτύχει την ποιότητα που η ίδια έχει ορίσει. Ένας ορισμός που έχει ευρύτερη αποδοχή είναι ο ορισμός που έχει δοθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό για τα
Πρότυπα και περιγράφει το κόστος ποιότητας ως το κάθε κόστος που σχετίζεται με
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την εξασφάλιση και τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και από κάθε ζημία που
προκύπτει όταν δεν επιτυγχάνεται η ποιότητα.
Πιο απλά κόστος ποιότητας είναι το άθροισμα των δαπανών που καταβάλλονται για την επίτευξη της ποιότητας, όπως είναι η επιθεώρηση και η αξιολόγηση
της ποιότητας, καθώς και των δαπανών που προέρχονται από τα αποτυχημένα
προϊόντα –υπηρεσίες, όπως είναι η παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων– υπηρεσιών και οι επιστροφές. Σε αυτή τη λογική υπάρχουν δυο μεγάλες κατηγορίες κόστους ποιότητας το κόστος συμμόρφωσης με την ποιότητα και τις προδιαγραφές
που θέλει για τα προϊόντα της μια επιχείρηση και κόστος μη συμμόρφωσης το κόστος δηλαδή, που εμφανίζεται όταν η επιχείρηση δεν επιτυγχάνει την ποιότητα που
θέλει και ισχύει ότι:
Συνολικό κόστος Ποιότητας =
= Κόστος Συμμόρφωσης + Κόστος Μη - Συμμόρφωσης
Τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος της ποιότητας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν για όλες τις επιχειρήσεις στις παραπάνω 2 κατηγορίες. Επιπλέον, το κόστος της συμμόρφωσης ως προς τις προδιαγραφές της ποιότητας διακρίνεται σε
κόστος εκτίμησης και σε κόστος πρόληψης. Ενώ όμοια, το κόστος της μη-συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η επιχείρηση διακρίνεται σε κόστος εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών. Έτσι εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι:
Συνολικό κόστος ποιότητας =κόστος πρόληψης + κόστος εκτίμησης +
κόστος εσωτερικών αστοχιών +
κόστος εξωτερικών αστοχιών
Πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Feigenbaum (1961) στη δημιουργία
των 4 αυτών κατηγοριών των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος της ποιότητας
και ουσιαστικά πρότεινε το πρώτο μοντέλο μέτρησης του κόστους ποιότητας
(γνωστό και ως PAF - Prevention, Appraisal, internal and external Failure costs το
οποίο αναλύεται παρακάτω).
Το κόστος πρόληψης περιλαμβάνει το κόστος κάθε ενέργειας που συνδέεται με
προληπτικά μέτρα ή ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας και την
πρόληψη καταστάσεων, που θα οδηγούσαν σε μη - συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση. Τα κόστη αυτά, δημιουργούνται από την
προσπάθεια να εφαρμοστεί η αρχή “make it right the first time – σωστά από την
πρώτη στιγμή”. Ειδικότερα περιλαμβάνει τα κόστη που σχετίζονται με το σχεδιασμό την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας. Αυτά τα κόστη προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται πριν την
έναρξη της παραγωγής. Μερικά στοιχεία του κόστους πρόληψης είναι: το κόστος
σχεδιασμού και οργάνωσης της ποιότητας, διερεύνησης νέων προϊόντων, διερεύ-
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νησης της αξιοπιστίας των παραγωγικών μεθόδων, αξιολόγησης και επιθεωρήσεων
προμηθευτών, το κόστος εκπαίδευσης, σχεδιασμού ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, διακρίβωσης και συντήρησης εξοπλισμού, το
κόστος τήρησης αρχείων, μελετών βελτίωσης αξιοπιστίας των παραγόμενων προϊόντων, κλπ.
Το κόστος εκτίμησης περιλαμβάνει το κόστος κάθε ενέργειας μέτρησης, αξιολόγησης και επιθεώρησης πρώτων υλών, ημιέτοιμων και τελικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την επιχείρηση. Περιλαμβάνει το κόστος κάθε ενέργειας μέσω της οποίας διαπιστώνεται το κατά πόσο συμμορφώνονται τα προϊόντα και οι διαδικασίες με τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση. Συνήθως, σχετίζονται με την
αξιολόγηση προμηθευτών και πελατών για τις προμήθειες υλικών (α’ υλών, ενδιάμεσων και αναλωσίμων υλικών κλπ), καθώς και των διαδικασιών, των ενδιάμεσων,
των προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με
συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μερικά στοιχεία του κόστους εκτίμησης είναι τα
εξής: το κόστος ελέγχου και δοκιμών εισερχόμενων, ελέγχου μετρήσεων και δοκιμών που γίνονται κατά τη διάρκεια παραγωγής, εσωτερικών ή/και εξωτερικών επιθεωρήσεων, ελέγχου παραγγελιών τιμολογίων και δαπανών, το κόστος προμήθειας
εξοπλισμού επιθεωρήσεων και δοκιμών, κλπ.
Το κόστος αποκατάστασης εσωτερικών αστοχιών αποτελεί το σύνολο των
στοιχείων κόστους, που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση ελαττωματικών –εκτός προδιαγραφών– προϊόντων, που εντοπίστηκαν σε ημιέτοιμα ή
έτοιμα προϊόντα πριν αυτά αποσταλούν στους πελάτες. Μερικά στοιχεία του κόστους εσωτερικών αστοχιών είναι: το κόστος απορρίψεων ως άχρηστων, το κόστος
επισκευών – επαναλαμβανόμενων εργασιών, αχρήστευσης ή επισκευής υλικών από
προμηθευτές που κρίθηκαν ακατάλληλα, το κόστος του 100% ελέγχου των εισερχομένων υλικών, η υπερκατανάλωση πρώτων υλών, η υποβάθμιση της τιμής ή της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, το κόστος ανάλυσης των αιτιών εσωτερικών αστοχιών, κλπ.
Το κόστος αποκατάστασης εξωτερικών αστοχιών αποτελεί το σύνολο των
στοιχείων κόστους, τα οποία σχετίζονται με την επιδιόρθωση σφάλματος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που εντοπίστηκε σε πελάτη μετά την πώληση του προϊόντος και που τελικά αποκαταστάθηκε η συμμόρφωση του με βάση τις προδιαγραφές της επιχείρησης. Μερικά παραδείγματα κόστους εξωτερικών αστοχιών είναι: το
κόστος εκπλήρωσης εγγυητικών υποχρεώσεων, αστικών ευθυνών, αποζημιώσεων
και διεκδικήσεων των πελατών, αδιάθετων προϊόντων, το κόστος παραγόμενων
προϊόντων σε χαμηλότερη τιμή για άμεση διάθεση, κλπ.

Γʹ ΜΕΡΟΣ

Εφαρµογές Συστηµάτων
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472

Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τα τέσσερα κεφάλαια:
XIII. Προδιαγραφές και Πρότυπα Συστημάτων Ποιότητας στην
Πρωτογενή Παραγωγή
XIV. Προδιαγραφές και Πρότυπα για την Ασφάλεια των Τροφίμων
στη Μεταποίηση
XV. Διαχείριση Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001
XVI. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: το Πρότυπο ISO
14001
Παρουσιάζονται επιλεγμένες εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
ποιότητα εμπεριέχει και περιβαλλοντικές διαστάσεις.
Οι εφαρμογές εστιάζουν στην πρωτογενή παραγωγή, στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, στην παρασκευή, παραγωγή και προετοιμασία τροφίμων και ποτών, στο εμπόριο, στις πωλήσεις, στην εστίαση.
Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή γίνονται συνοπτικές παρουσιάσεις που
βοηθούν στην κατανόηση της σημασίας των προδιαγραφών αναφοράς
για την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP, GHP, GMP).
Ακολουθούν παρουσιάσεις για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας και περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις, με τα πρότυπα AGRO,
GlobalG.A.P., SQF, BRC, IFS, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.
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XIII
Kεφάλαιο

Προδιαγραφές και Πρότυπα
Συστημάτων Ποιότητας
στην Πρωτογενή Παραγωγή
Δημήτριος Τσελεμπής

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών προδιαγραφών
και των προτύπων αναφοράς για την διαχείριση της ποιότητας στην
πρωτογενή παραγωγή. Το κεφάλαιο αποτελείται από πέντε επιμέρους
θεματικές ενότητες οι οποίες αναπτύσσονται ως εξής:
• Εξετάζεται η σημασία που έχουν η ασφάλεια και η ποιότητα των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, και προσδιορίζονται οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που υπάρχουν για τη διαχείρισή τους στην
πρωτογενή παραγωγή.
• Γίνεται επισκόπηση των βασικών θεμάτων ασφάλειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα στην πρωτογενή παραγωγή.
• Εξετάζεται η σημαντικότητα της υγιεινής για την ποιότητα και την
ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων και παρουσιάζονται οι γενικές
αρχές της υγιεινής για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου στην πρωτογενή παραγωγή.
• Παρουσιάζονται οι κώδικες ορθής πρακτικής, οι κατευθυντήριες
οδηγίες και τα πρότυπα αναφοράς που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς
για την διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
• Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προτύπων που βασίζονται στην ορθή γεωργική πρακτική και παρουσιάζονται τα πρότυπα GlobalG.A.P. IFA, AGRO 2, αλλά και η ειδική περίπτωση της βιολογικής παραγωγής.
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1 Εισαγωγή
Η πρωτογενής παραγωγή είναι η παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων
μέσω της καλλιέργειας φυτικών ειδών, της εκτροφής ζώων, της αλιείας και της δασοπονίας. Κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής θεωρούνται επίσης η θήρα και η
συλλογή εδώδιμων άγριων προϊόντων.
Η εφαρμογή ακατάλληλων μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή των πρωτογενών προϊόντων και στις συναφείς δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει στην
εμφάνιση αβεβαιοτήτων και διακινδυνεύσεων ως προς ορισμένες ιδιότητες και
χαρακτηριστικά ποιότητας που έχουν μεγάλη σημασία για την αλυσίδα εφοδιασμού, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν εύκολα αντιληπτές ή να διορθωθούν σε επόμενο στάδιο της αλυσίδας διάθεσης. Όπως, για παράδειγμα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, οι μυκοτοξίνες, η θρεπτική αξία και η διατηρησιμότητα
των προϊόντων.
Αυτές οι αβεβαιότητες και οι διακινδυνεύσεις έχουν εξελιχθεί σε αιτία σημαντικής και αυξανόμενης ανησυχίας για τους καταναλωτές και τις εποπτικές αρχές.
Αφορούν κυρίως την πιθανότητα να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τους καταναλωτές και για το φυσικό περιβάλλον λόγω: α) της εντατικής χρήσης των τοξικών
χημικών γεωργικής χρήσης (αγροχημικά) αλλά και β) της παρουσίας μολυσματικών ή άλλων παραγόντων σε τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης, που μπορεί
να προκαλέσουν άμεση ή μακροπρόθεσμη βλάβη στο ανθρώπινο οργανισμό. Οι
κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών αυξάνονται περαιτέρω επειδή μεγάλες
ποσότητες των πρωτογενών προϊόντων καταναλώνονται σε νωπή κατάσταση έχοντας την ποιοτική σύνθεση που διαμορφώθηκε στον αγρό.
Οι τροφιμογενείς λοιμώξεις που οφείλονται σε μη ασφαλή πρωτογενή προϊόντα
θεωρούνται πλέον ένα μείζον παγκόσμιο πρόβλημα για την δημόσια υγεία. Όμως, η
διάθεση στην αγορά μη ασφαλών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα, όπως ο υποσιτισμός, η σπατάλη και οι απώλειες τροφίμων, η μείωση της
εμπιστοσύνης και της αίσθησης ασφάλειας των καταναλωτών, η μειωμένη πρόσβαση στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, η υποβάθμιση εθνικής φήμης, κ.α..
Πολλές φορές κατά τα τελευταία χρόνια σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν εκδηλωθεί σοβαρές περιπτώσεις τροφιμογενών κρίσεων που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά στην ασφάλεια των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων (κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε φυτικά και ζωικά προϊόντα, βακτήριο Escherichia Coli σε
φυλλώδη λαχανικά, σε φύτρα και σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, βακτύριο
Listeria monocytogenes σε φυλλώδη λαχανικά, νόσος της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών στο κρέας, σαλμονέλα σε αυγά και σε νωπά λαχανικά, διοξί-
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νες σε ζωοτροφές, στο γάλα και στο κρέας, μυκοτοξίνες σε δημητριακά και ξηρούς
καρπούς, μελαμίνη σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πρακτικές που παραπλανούν τους
καταναλωτές όπως η χρήση αλογίσιου κρέατος, κ.α.).
Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι κρίσεις δεν ήταν γεωγραφικά απομονωμένες και επέφεραν πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των καταναλωτών,
την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και ευρύτερα στην ανταγωνιστικότητα του
αγροτικού τομέα και στην οικονομία των αναπτυσσόμενων, αλλά και των ανεπτυγμένων χωρών. Οι πηγές αυτών των προβλημάτων εντοπίζονται κυρίως στο
στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων
τροφίμων και έχουν οδηγήσει σε συνεχιζόμενη κρίση αξιοπιστίας όλων των εμπλεκόμενων στην διατροφική αλυσίδα.
Όμως, ορισμένα χαρακτηριστικά της πρωτογενούς παραγωγής καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο και δαπανηρό, για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις, τον
αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο της ποιότητας, και ειδικά της ασφάλειάς
των προϊόντων για τους καταναλωτές στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι:
• Το μεγάλο φάσμα και η ανομοιογένεια των προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής.
• Η μεγάλη ποικιλία των φυσικών και ανθρωπογενών συνθηκών κάτω από τις
οποίες παράγονται τα πρωτογενή προϊόντα.
• Η μεγάλη διασπορά των σημείων παραγωγής, διακίνησης και διάθεσής τους.
• Η έλλειψη γνώσεων, κατάλληλων δεξιοτήτων και πόρων που συχνά χαρακτηρίζει τους μικρούς παραγωγούς και οδηγεί στην άγνοια ή την ανεπαρκή αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
• Η μεγάλη αύξηση της εντατικοποίησης στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Η συνεχής επιμήκυνση και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εγχώριων και
των διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού.
• Η επιστημονική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ρύθμιση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων για τα κατάλοιπα τοξικών χημικών, λόγο της δυσκολίας αποτίμησης των χρόνιων επιδράσεών τους.
• Ο μικρός κύκλος ζωής των προϊόντων αυτών στην αγορά.
• Το υψηλό κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων.
Στην περίπτωση δε των γεωργικών επιχειρήσεων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
σημασία η διαχείριση της ποιότητας, επειδή αυτές αποτελούν τον πρώτο κρίκο
στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των πρωτογενών προϊόντων. Έτσι, οι απο-
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φάσεις τους σχετικά με την ποιότητα είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των τελικών διατροφικών προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές, αφού
η οικοδόμηση αυτής ουσιαστικά ξεκινά και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ποιότητα των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, καθότι πολλές
επιχειρήσεις παραγωγής του τομέα δεν έχουν άμεσες σχέσεις με τους καταναλωτές
και σε συνδυασμό με τη συνεχή επιμήκυνση των αλυσίδων διάθεσης στην παγκόσμια αγορά, αυξάνεται η δυσπιστία για την αξιοπιστία των μεταβιβαζόμενων πληροφοριών στους πελάτες.
Σήμερα, επομένως, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν οι παρακάτω τρεις συνθήκες:
1. H εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων, μεθόδων και πρακτικών που να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να εγγυώνται την βέλτιστη αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων για την υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και την ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο λειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
2. Η εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών για την διαχείριση των μη ασφαλών ή ακατάλληλων προϊόντων και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
3. Η υπεύθυνη μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής
του προϊόντος από όλους όσους συμμετέχουν σε οποιοδήποτε από τα στάδια
της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, στο βαθμό που είναι πιθανό να επηρεαστεί από τις δικές τους ενέργειες ή παραλήψεις.
Στη επόμενη ενότητα γίνεται επισκόπηση των κυριότερων θεμάτων ασφάλειας
και των παραγόντων ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή φυτικών και ζωικών
προϊόντων, καθώς και στις συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται στο τόπο παραγωγής και δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά τη φύση αυτών των προϊόντων.

2 Επισκόπηση θεμάτων ασφάλειας και χαρακτηριστικών ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για
τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα πρέπει
να μπορούν να προσδιορίσουν και να ελέγχουν όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους που είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ποιότητα και την ασφάλεια
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των προϊόντων τους. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να αφορούν όλα τα στάδια του
κύκλου ζωής των προϊόντων τους, από την καλλιέργεια ή την εκτροφή μέχρι και τη
διάθεσή τους στην αγορά.

2.1 Θέματα ασφάλειας στην πρωτογενή παραγωγή
Η ασφάλεια των τροφίμων αναφέρεται στην διασφάλιση ότι τα τρόφιμα δεν θα
προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή όταν παρασκευάζονται ή/και καταναλώνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους1. Η ασφάλεια των τροφίμων ως έννοια δεν αφορά τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση
στα τρόφιμα (επισιτιστική ασφάλεια), αλλά σχετίζεται με την παρουσία κινδύνων
για την ασφάλεια των τροφίμων κατά τη στιγμή της κατανάλωσης. Οι παράγοντες
που αποτελούν την πηγή του κινδύνου μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων είναι αναγκαίος ο έλεγχος των
κινδύνων με τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των συμμετεχόντων κατά μήκος
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επομένως, και οι επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν και να ελέγχουν όλους τους κινδύνους
που μπορεί να εμφανιστούν στα διαφορετικά στάδια της παραγωγής, προκειμένου
να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και να διαβεβαιώνουν τους αγοραστές και τους
καταναλωτές για την ασφάλεια των προϊόντων τους.
Γενικά ως «κίνδυνο» στην πρωτογενή παραγωγή μπορούμε να ορίσουμε κάθε
πηγή ή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη επίδραση ή βλάβη στην
παραγωγή, το περιβάλλον ή τους εργαζόμενους.
Σε ότι αφορά τον κίνδυνο ειδικά στην περίπτωση των τροφίμων, ο ευρύτερα
αποδεκτός ορισμός είναι αυτός που έχει δοθεί από την Επιτροπή του Codex
Alimentarius2. Σύμφωνα με αυτή ως «κίνδυνος» σε σχέση με τα τρόφιμα ορίζεται
κάθε χημικός, βιολογικός ή φυσικός παράγοντας ή μία κατάσταση στα τρόφιμα,
που μπορεί δυνητικά να προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή (FAO/WHO, 2004). Ενώ ως «επικινδυνότητα» ορίζεται από την Επιτροπή η
συνάρτηση της πιθανότητας και της σοβαρότητας μιας δυσμενούς επίπτωσης στην
υγεία του καταναλωτή που οφείλεται στην έκθεση σε κίνδυνο από τα τρόφιμα
(FAO/WHO, 2014).
1 Ορισμός που ακολουθεί την προσέγγιση του προτύπου ISO 22000:2018.
2 Ο όρος «Codex Alimentarius» είναι λατινικός και σημαίνει «κώδικας τροφίμων». Λεπτομέρειες για το έργο και την σημασία αυτής της Επιτροπής θα δούμε στην επόμενη
ενότητα του κεφαλαίου.
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XVI
Kεφάλαιο

Συστήματα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης:
Το πρότυπο ISO 14001
Αχιλλέας Κοντογεώργος

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τo πρότυπο ISO 14001:2015, με στόχο να γίνει
κατανοητή η χρησιμότητα της εφαρμογής του ISO 14001:2015 στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης. Στις ενότητες που ακολουθούν:
• Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ISO 14001, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 2015
• Παρουσιάζεται η δομή και οι απαιτήσεις του ISO 14001
• Εξετάζονται τα κίνητρα εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης
ποιότητας
• Αναλύεται η σύνδεση της εφαρμογής του ISO 14001 με την απόδοση
των επιχειρήσεων
• Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του ISO 14001 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα από
την εφαρμογή τους
• Προτείνεται μια διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης κατά ISO 14001.

1 Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει καταλυτικά και κάποιες φορές και επικίνδυνα το φυσικό περιβάλλον. Η εξάντληση της στιβάδας του
όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα μεγάλα περιβαλλοντικά ατυχήματα
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που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και την ατμόσφαιρα αποτελούν μερικά από
τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια τα κράτη έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και αναχαίτισης της καταστροφικής γι’ αυτό δράσης, που κυρίως οφείλεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις δεχόμενες πιέσεις από τη νομοθεσία, τους
καταναλωτές, και τις διάφορες μη-κυβερνητικές οργανώσεις, συνεργάζονται με την
πολιτεία για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αφενός για να αποφύγουν
τις κυρώσεις και αφετέρου, γιατί έχει γίνει αντιληπτό, πως το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον είναι ανύπαρκτο χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι,
αναπτύσσονται νέες τεχνικές και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον καθώς
και μέθοδοι πρόληψης των καταστροφών και της μόλυνσης του περιβάλλοντος
αλλά και εργαλεία για την ταυτόχρονη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.
Στόχος των επιχειρήσεων γίνεται πλέον, η επίτευξη βιώσιμης ή αειφορικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης δηλαδή που δε θα εξαντλεί τους φυσικούς πόρους αλλά θα
τους διατηρεί για τις ερχόμενες γενιές. Κατά συνέπεια, όσο αυξάνει η πίεση για ένα
καλύτερο περιβάλλον, ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ως βασική
επιδίωξη την καλύτερη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το περιβάλλον, οι αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η θέσπιση αυστηρότερων ορίων, η αύξηση το κόστους διάθεσης των
αποβλήτων και η αυξανόμενη ανησυχία σε σχέση με την αστική ευθύνη για τα περιβαλλοντικά ατυχήματα (τόσο στις εταιρείες όσο και στους οικονομικούς φορείς)
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μεθόδων, πρακτικών και συστημάτων διοίκησης των επιχειρήσεων, με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό και
έλεγχο των δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Επιδιώκοντας λοιπόν την οικολογική, οικονομική και αειφορική ανάπτυξη, έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Ένα Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι μια συνολική (ή συστηματική) προσέγγιση με τη χρήση μεθόδων και διαδικασιών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και τη διατήρηση της πολιτικής σχετικά με το περιβάλλον που έχει υιοθετηθεί από μια επιχείρηση. Βασικός στόχος των παραπάνω είναι να θέσουν ένα
πλαίσιο, κυρίως πολιτικής, για τις επιχειρήσεις προκείμενου να χρησιμοποιούν στις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες περιβαλλοντικά κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται στα παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα. Τέτοια συστήματα είναι τα
Πρότυπα ISO14001 (που θα εξεταστεί σε αυτό το κεφάλαιο) και το EMAS το οποίο
είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, που αποσκοπεί
στη διαρκή οικολογική πρόοδο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
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2 Το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η περιβαλλοντική νομοθεσία στις αναπτυγμένες χώρες γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, ενώ η πίεση που ασκείται από τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεχώς αυξάνεται. Επίσης, οι μέτοχοι και οι επενδυτές είναι όλο και περισσότερο απρόθυμοι να αναλάβουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι επιχειρήσεις λοιπόν, δέχονται αυξανόμενη πίεση για θέματα περιβάλλοντος από διαφορετικές ομάδες εταίρων όπως οι πελάτες, οι κυβερνήσεις αλλά και οι
μέτοχοι. Επίσης, οι καταναλωτές αλλάζουν και συμπεριλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους την προτεραιότητα και αναγκαιότητα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, η περιβαλλοντική διαχείριση δε μπορεί να παραβλεφθεί και πρέπει πια ενσωματώνεται στις πρακτικές διαχείρισης των επιχειρήσεων. Για αυτές τις
πρακτικές που ενσωματώνουν ή επιδιώκουν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις έχουν
αναπτυχθεί τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και η πιστοποίηση τους.
Το πρότυπο ISO 14001:2015 αποτελεί την πρόταση του διεθνούς οργανισμού
τυποποίησης ISO προς τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για
την ανάπτυξη ενός ΣΠΔ και παρέχει ταυτόχρονα όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις για την αντικειμενική επιθεώρηση και πιστοποίησή του. Ισχύει για εκείνες
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που η επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει, να ελέγξει και να επηρεάσει. Το πρότυπο δεν επιβάλλει ειδικά περιβαλλοντικά κριτήρια
απόδοσης, αλλά αυτά καθορίζονται από την επιχείρηση. Το πρότυπο θέτει ως ελάχιστη απαίτηση την τήρηση της νομοθεσίας και την επιδίωξη της συνεχούς εξέλιξης
και βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το ISO 14001:2015
εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και φύσης, και εντάσσεται στις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που ο οργανισμός καθορίζει ότι μπορεί είτε να ελέγξει είτε να επηρεάσει,
λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του κύκλου ζωής.
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 με σχεδόν 300.000 πιστοποιητικά το Δεκέμβριο του 2018 (ISO survey, 2019) σε όλο τον κόσμο αποτελεί ένα
από τα ευρύτατα αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα για τις επιχειρήσεις και όχι
μόνο. Εντούτοις, είναι αξιοπρόσεκτο ότι η εξάπλωση του ISO 14001 σε διεθνές επίπεδο είναι ιδιαίτερα ανομοιόμορφη, με σχεδόν 85% των συνολικών πιστοποιήσεων
να εμφανίζονται στην Ευρώπη και την Άπω Ανατολή και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα πιστοποίησης στις Η.Π.Α. Πρώτη χώρα σε αριθμό πιστοποιητικών κατά ISO
14001 ήταν και παραμένει η Κίνα με σχεδόν 140.000 χιλιάδες πιστοποιητικά ενώ
δεύτερη χώρα είναι η Ιαπωνία με σχεδόν 20.000 πιστοποιητικά. Οι Η.Π.Α ακολουθούν σε αρκετά χαμηλότερη θέση (14η) με 4.000 πιστοποιητικά.
Η σειρά των προτύπων ISO 14000 περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της περιβαλ-
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λοντικής διαχείρισης. Τα πρώτα δύο πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 14004:2016
ασχολούνται με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το ISO 14001:2015
παρέχει τις απαιτήσεις για ένα ΣΠΔ, ενώ το πρότυπο ISO 14004:2016 παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές του EMS, σχετικά με τις αρχές, τα συστήματα και τις
τεχνικές υποστήριξης. Στα πρότυπα ISO 14000 που διατηρεί ο Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης περιλαμβάνονται αρκετά άλλα έγγραφα που παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση συγκεκριμένων στοιχείων περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν:
• ISO 14006: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση του οικολογικού σχεδιασμού
• ISO 14020: Περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις – Γενικές αρχές
• ISO 14040: Περιβαλλοντική Διαχείριση – Αξιολόγηση κύκλου ζωής – Αρχές
και πλαίσια
• ISO 14050: Περιβαλλοντική Διαχείριση – Λεξιλόγιο
• ISO 14064-1: Αέρια θερμοκηπίου – Μέρος 1: Προδιαγραφές με καθοδήγηση σε
επίπεδο οργανισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων
• ISO 14066: Αέρια θερμοκηπίου – Απαιτήσεις ικανότητας για ομάδες επαλήθευσης και επικύρωσης αερίων θερμοκηπίου
Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως η σειρά ISO 14000, παρέχει σε
μια επιχείρηση κανόνες λειτουργίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την δραστηριότητά της και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους
οργανισμούς και τις επιχειρήσεις:
1. με τον έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης με βάση τους περιβαλλοντικούς
στόχους που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΠΔ
2. στο να συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία κανονισμούς και άλλες περιβαλλοντικά προσανατολισμένες απαιτήσεις
3. στην συνεχή βελτίωση τους.
Στις παραπάνω κατευθύνσεις το πρότυπο ISO 14001:2015 απαιτεί από τους οργανισμούς να εντοπίζουν όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις συναφείς
πτυχές. Επιπλέον, οι οργανισμοί θα πρέπει να ορίσουν περιβαλλοντικούς στόχους
και να εφαρμόσουν δράσεις, που να σχετίζονται και προσανατολίζονται στη βελτίωση των αποτελεσματικότητας τους σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει. Το
ISO 14001 καθορίζει δηλαδή μια βέλτιστη πρακτική για την προληπτική διαχείριση
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού. Οι επιχειρήσεις μέσω του ISO
14001, επιδιώκουν τη συστηματική επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που
έχουν θέσει.

3 Η Δομή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001
H παρούσα (Τρίτη) έκδοση ISO 14001:2015 διαφέρει από τις προγενέστερες
εκδόσεις του προτύπου ως προς την εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης από τις επιχειρήσεις. Η δομή του προτύπου έχει αλλάξει σημαντικά με
στόχο την ευθυγράμμιση του με το Παράρτημα SL (High Level Structure) και την
ενιαία δομή που ακολουθούν όλα τα τελευταία πρότυπα του οργανισμού ISO. Η
δομή της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 14001:2015 είναι τέτοια που διευκολύνει
την ενοποίηση του και με άλλα Διαχειριστικά Συστήματα του οργανισμού ISO. Τα
δύο πιο δημοφιλή πρότυπα (ISO 9001 και ISO 14001) έχουν πλέον πολλά κοινά
σημεία όπως η ανασκόπηση διοίκησης, ο έλεγχος εγγράφων, οι διορθωτικές ενέργειες, η εκπαίδευση εργαζομένων κτλ. Αυτά τα κοινά σημεία μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο διαχειριστικό σύστημα το οποίο να αξιολογείται από κοινού σε
μια διαδικασία πιστοποίησης.
H δομή του προτύπου ISO 14001:2015 αποτελείται από 10 κεφάλαια και 2 πληροφοριακά παραρτήματα, όπως παρακάτω:
1. Αντικείμενο
2. Τυποποιητικές Παραπομπές
3. Όροι και ορισμοί εννοιών
4. Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού
5. Ηγεσία
6. Σχεδιασμός
7. Υποστήριξη
8. Λειτουργία
9. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης
10. Βελτίωση
Τα παραρτήματα έχουν στόχο την καθοδήγηση στη χρήση του προτύπου και
την παροχή πληροφοριών για την κατανόηση των διαφορών με την προηγουμένη
έκδοση.
Στην τρίτη έκδοση εισήχθησαν καινούριοι ορισμοί για τα ενδιαφερόμενα μέρη,
την ανάλυση της διακινδύνευσης, τους δείκτες και τον κύκλο ζωής. Η έκδοση αυτή
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περιλαμβάνει μια νέα απαίτηση για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του
οργανισμού έτσι ώστε:
α) να ελέγχεται η διακινδύνευση και
β) να δίνεται έμφαση στην ηγεσία του οργανισμού και να προωθηθεί η περιβαλλοντική διαχείριση. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων αντί για την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.
Σε αυτή την κατεύθυνση τα σημαντικότερα σημεία του ISO 14001:2015 σε σχέση και με τις προηγούμενες εκδόσεις είναι:
• Η υιοθέτηση της τυποποιημένης δομής, όπως αυτή αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, με σκοπό την δυνατότητα ενοποίησης με άλλα συστήματα διαχείρισης και υιοθέτηση των ίδιων όρων και ορισμών όπως πχ. με το ISO 9001.
• Η κατανόηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού
που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
• Η αναγνώριση και αξιολόγηση των διακινδυνεύσεων που έχουν επίπτωση στις
περιβαλλοντικές επιδόσεις του Οργανισμού και ανάληψη ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών.
• Η παρακολούθηση και ανασκόπηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες και ανάγκες τους.
• Η αναβάθμιση της θέσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός του στρατηγικού σχεδιασμού των διεργασιών του οργανισμού.
• Η μεγαλύτερη εστίαση στην ηγεσία και η αυξημένη δέσμευση στην περιβαλλοντική διαχείριση.
• Η προσθήκη προληπτικών πρωτοβουλιών όπως η χρήση αειφόρων πόρων και ο
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής για τη προστασία του περιβάλλοντος από
βλάβες και υποβάθμιση.
• Η προσθήκη της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
• Η χρήση της θεώρησης του κύκλου ζωής κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών πλευρών.
• Η προσθήκη μιας στρατηγικής επικοινωνίας.
• Η εισαγωγή του όρου τεκμηριωμένη πληροφορία σε αντικατάσταση των όρων
έγγραφο, διαδικασία, αρχεία κλπ, που χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερη έκδοση.

