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1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο όρος ποιότητα σήµερα, εκτός της αναφοράς του στο προϊόν και στη διαδικασία 
εξασφάλισης της έχει αποκτήσει διευρυµένη σηµασία στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής 
δραστηριότητας: ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες, ποιότητα 
σε όλες τις εκδηλώσεις, ποιότητα παντού και πάντα. Η ποιότητα και η ποσοτικοποίησή 
της µέσω των µετρήσεων µετατρέπεται σε εργαλείο ανάπτυξης των ιδιοτήτων των υλικών 
και των βιοµηχανικών τεχνολογιών. Γι’ αυτόν το λόγο οι µετρήσεις και η επιστήµη της 
µετρολογίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ποιότητας.  

Η ποιότητα προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας και ειδικότερα της 
Περιφέρειας. Για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας η Ποιότητα αγκαλιάζει όλες τις πτυχές 
επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας όπως: σχεδιασµό και παραγωγή αγα-
θών, υπηρεσιών και λειτουργία των επιχειρήσεων, αύξηση της απόδοσης και βελτίωση 
του ανταγωνισµού. Από την πλευρά της η µετρολογία αντιπροσωπεύει την εξειδικευµένη 
δυναµική επιστήµη στην οποία βασίζονται όλο και περισσότερο ερευνητές, µηχανικοί, 
εργαστήρια και βιοµηχανίες αιχµής, έχοντας ως στόχο αποτελεσµατικότερων και µεγαλύ-
τερης ακρίβειας µεθόδων ή οργάνων για την πραγµατοποίηση µετρήσεων. 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια ανάλυσης και τεχνολογικής διερεύνησης 
των θεµάτων ποιότητας και µετρολογίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Περι-
γράφονται η δοµή και οι πρωταγωνιστές του τοµέα ως προς το θεσµικό και συµβουλευτι-
κό ρόλο τους και αναφέρονται οι κινητήριες δυνάµεις και οι προκλήσεις που υπάρχουν.  

Στόχος της ανάλυσης SWOT (των Πλεονεκτηµάτων – Αδυναµιών – Ευκαιριών - 
Απειλών) ήταν να υποδείξει τους σηµαντικότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν (ά-
µεσα και έµµεσα) την Μετρολογία και την ποιότητα, αποτυπώνοντας τόσο το εξωτερικό 
περιβάλλον που επηρεάζουν τα θέµατα αυτά όσο και των εσωτερικών γνωρισµάτων τους. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Μετρολογία, Ποιότητα, Μετρήσεις, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
2.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H Ποιότητα ως σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή 
µιας υπηρεσίας που προσδιορίζουν την ικανότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας να ικα-
νοποιεί ρητά ή µη ρητά διατυπωµένες ανάγκες αποτελεί πολυσύνθετη έννοια που αγκα-
λιάζει όλες τις πτυχές της επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας: σχεδιασµό 
και παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και λειτουργία των επιχειρήσεων [1].  

Η Μετρολογία ως επιστήµη των µετρήσεων, των µεθόδων και µέσων εξασφάλισης 
της ενότητάς των και των τρόπων επίτευξης της απαιτούµενης ακρίβειας ή αλλιώς το πε-
δίο της γνώσης που εµπλέκεται µε τις µετρήσεις αντιπροσωπεύει την εξειδικευµένη δυνα-
µική επιστήµη στην οποία βασίζονται όλο και περισσότερο ερευνητές, µηχανικοί, εργα-
στήρια και βιοµηχανίες αιχµής [2]. Πολλές επιστηµονικές επιτυχίες είχαν ως κίνητρο την 
αναζήτηση πιο αποτελεσµατικών και µεγαλύτερης ακρίβειας µεθόδων ή οργάνων για την 
πραγµατοποίηση µετρήσεων, δηλαδή των διαδικασιών εκείνων που έχουν ως αντικείµενο 
τον προσδιορισµό της τιµής της ποσότητας (του φυσικού µεγέθους).  
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Την τελευταία δεκαετία ο όρος ποιότητα έχει αποκτήσει διευρυµένη σηµασία στο 
πλαίσιο της ανταγωνιστικής δραστηριότητας: 

o ποιότητα σε όλα τα επίπεδα,  
o ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες 
o ποιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις,  
o ποιότητα παντού και πάντα. 

  Η προσέγγιση της ποιότητας έπαψε να είναι ευκαιριακή. Είναι συνεχής και µόνι-
µη και αποτελεί προϋπόθεση για επιβίωση και ανάπτυξη. 
  Σήµερα, διαρκώς και περισσότερο γίνεται συνείδηση ότι η ποιότητα πέρα από τον 
βαθµό της τεχνικής αρτιότητας του προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές του, έχει να κά-
νει και µε το βαθµό ικανοποίησης – πραγµατικής ή όχι – που το προϊόν δίνει στο χρήστη 
του/καταναλωτή σε διαστάσεις: οικονοµική, ψυχολογική, κοινωνιολογική. 

Η ποιότητα και η ποσοτικοποίησή της µέσω των µετρήσεων µετατρέπεται σε 
εργαλείο ανάπτυξης των ιδιοτήτων των υλικών και των βιοµηχανικών τεχνολογιών. Πα-
ράλληλα όµως η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της έρευνας θέτουν τις θεωρητικές βάσεις 
της µετρολογίας στα όριά τους. Ειδικότερα το πρόβληµα της αβεβαιότητας µέτρησης εί-
ναι πολύπλευρο και  “must be interpreted not only on the basis of the purely statistical 
processing of data but also taking account of the definition of a physical quantity as a fun-
damental triad: observable, state, average value.” [3]. {πρέπει να ερµηνεύεται όχι µόνο 
στη βάση της στατιστικής επεξεργασίας αλλά και στον επαναπροσδιορισµό εννοιών όπως 
φυσική ποσότητα αλλά και της θεµελιώδους τριάδας: παρατήρηση, δήλωση, µέση τιµή 
[3].}   

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των θεµάτων ποιότητας και Με-
τρολογίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε βάση την ανάλυση SWOT, αποτυ-
πώνοντας τόσο το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν τα θέµατα αυτά όσο και των 
εσωτερικών γνωρισµάτων τους.  

 
2.1  Η περιφέρεια Της Κεντρικής Μακεδονίας 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει συνολική έκταση 19.146 km2 και καλύ-
πτει το 14,5% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας. Ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 
1.792.304 κατοίκους σύµφωνα µε την εκτίµηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε-
ΣΥΕ) για το 1998 και καλύπτει το 17,1% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στο 97,9%  του µέσου 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (για το έτος 1994). Η Περιφέρεια παράγει το 17% του συ-
νολικού ΑΕΠ της χώρας. Στον πίνακα 1 δίνεται η παραγωγή ανά τοµέα στην περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας σε σύγκριση µε το σύνολο της Ελλάδας [4]. 

 
Πίνακας 1. Παραγωγή ανά τοµέα και απασχολούµενοι  
στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και την Ελλάδα [4]. 

Τοµείς Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Ελλάδα 

 Παραγωγή, % Αριθµός 
Απασχολούµενων, % Παραγωγή, % Αριθµός 

Απασχολούµενων, % 

Πρωτογενής 18 19,6 15 19,8 

∆ευτερογενής 28 25,6 25 22,5 

Τριτογενής 54 54,8 60 57,7 
 

Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρ-
χεται σε 772,8 χιλ., ενώ οι απασχολούµενοι σε 694,3 χιλ. (1997) [4]. 
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Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας στην περιφέρεια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας είναι ότι η µεταποίηση είναι ένας ισχυρός κλάδος, καθώς η περιφέ-
ρεια παράγει το 20% της µεταποιητικής παραγωγής της Ελλάδας και συγκεντρώνει το 
21,9% της  βιοµηχανικής απασχόλησης. Σε αυτό το ποσοστό παραγωγικού συστήµατος 
της περιφέρειας οι ΜΜΕ κυριαρχούν και χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο απασχό-
λησης και οργάνωσης, ελλιπή διοίκηση και διαχείριση, χαµηλή καινοτοµικότητα και κυ-
ρίως στηρίζονται στην ανειδίκευτη εργασία.  

Οι ΜΜΕ είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου το χαρακτηριστικό της 
ανειδίκευτης εργασίας γίνεται έντονο µε την έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού και επι-
στηµόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την χαµηλή καινοτοµικότητα η οποία προέρχεται 
από την έλλειψη ικανότητας και τον χαµηλό ρυθµό αφοµοίωσης των τεχνολογικών καινο-
τοµιών στις παραγωγικές διεργασίες αλλά και των νέων αρχών και µεθόδων διαχείρισης. 
Οι αποφάσεις για την εισαγωγή νέου εξοπλισµού, νέας τεχνολογίας ή τροποποίηση διερ-
γασιών προέρχεται κυρίως από τους προµηθευτές (market driven) και όχι απαραίτητα από 
τις πραγµατικές ανάγκες και προβλήµατα του κλάδου, του φορέα ή του ανταγωνισµού [5]. 

Η ποιότητα προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας και ειδικότερα της 
Περιφέρειας. Για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας η Ποιότητα αγκαλιάζει όλες τις πτυχές 
επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας όπως: σχεδιασµό και παραγωγή αγα-
θών, υπηρεσιών και λειτουργία των επιχειρήσεων, αύξηση της απόδοσης και βελτίωση 
του ανταγωνισµού. Από την πλευρά της η µετρολογία είναι η επιστήµη στην οποία βασί-
ζονται όλο και περισσότερο ερευνητές, εργαστήρια και βιοµηχανίες, για την υλοποίηση 
αποτελεσµατικότερων και ακριβέστερων µεθόδων ή οργάνων για την πραγµατοποίηση 
µετρήσεων. Βασικές εκφράσεις ποιότητας αποτελούν η Ποιότητα του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας και η ποιότητα ως στοιχείο στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων. 
 
3.  ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
που βασίζεται στην ποιότητα αποτελεί η ανάπτυξη, ολοκλήρωση και ενίσχυση Συστήµα-
τος Ποιότητας καθώς και η ανάπτυξη παιδείας και πρακτικής της ποιότητας στις επιχει-
ρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. Έτσι θα πρέπει να επικρατήσει η προσπάθεια σε κάθε 
επίπεδο (Εθνικό, Περιφερειακό, Επιχείρησης) για τη δηµιουργία ενός ανθρωποκεντρικού 
συστήµατος το οποίο οδηγεί στον περιορισµό των επιπέδων λήψης αποφάσεων.  

Οι βασικές δοµές  της Ποιότητας και Μετρολογίας φαίνονται στο σχήµα 1 [6] ενώ 
στον πίνακα 2 [6] δίνονται οι βασικές λειτουργίες των τµηµάτων Ποιότητας και Μετρολο-
γίας. 

 
4.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   
Η εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επι-

βίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο [7].  

Σήµερα η επιστήµη  και η βιοµηχανία δεν µπορούν να υπάρχουν χωρίς τις µετρή-
σεις. Κάθε δευτερόλεπτο γίνονται δισεκατοµµύρια µετρήσεις τα αποτελέσµατα των οποί-
ων χρησιµοποιούνται για την διασφάλιση της απαιτούµενης ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων.  



 

 
1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας                                                                                           Σελ.  431 

Σχήµα 1. ∆οµές της Ποιότητας και Μετρολογίας 
 

 
 
 

Πίνακας 2. Βασικές λειτουργίες των τµηµάτων Ποιότητας και Μετρολογίας  

Τυποποίηση: 
Σκοπός της η παραγωγή προτύπων για την τυποποίηση προϊόντων/υπηρεσιών και µε 
βάση αυτά τα πρότυπα ο έλεγχος συµµόρφωσης των µε τις προδιαγεγραµµένες α-
παιτήσεις (ΕΛΟΤ, ΕΝΕΠΡΟΤ, ISO, ...).  

∆ιαπίστευση: 

Η διαδικασία κατά την οποία εξουσιοδοτηµένος φορέας (Ε.ΣΥ.∆, UKAS, PTB, 
κ.ά.) χορηγεί επίσηµη αναγνώριση σε Φορείς Πιστοποίησης, ∆οκιµών, Επιθεώρη-
σης και Ελέγχου για την ικανότητα λειτουργίας τους µε βάση πρότυπα (ISO 17025, 
σειρά EN 45000, ISO 14001).  

Μετρολογία: 

Η ανάγκη σύνδεσης των εθνικών µετρικών προτύπων µε τα διεθνή και η αξιόπιστη 
λειτουργία των διαφόρων εργαστηρίων διακρίβωσης και δοκιµών προϋποθέτουν την 
ύπαρξη στην κορυφή αυτών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) για την 
αξιοπιστία των µετρήσεων σε εθνική κλίµακα. 

∆ιακρίβωση: 
Μέσω των εργαστηρίων διακριβώσεων πραγµατοποιείται η διακρίβωση των οργά-
νων και συσκευών µέτρησης, η οποία εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία των οργά-
νων µέτρησης. 

Πιστοποίηση: 

Υπάρχουν κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης οι οποίοι εκδίδουν και απο-
νέµουν πιστοποιητικά και σήµατα τα οποία δηλώνουν τη συµµόρφωση προϊόντων, 
υπηρεσιών και συστηµάτων ως προς συγκεκριµένα πρότυπα, κανονισµούς και νο-
µοθετικές ρυθµίσεις. Για την αδιαµφισβήτητη αναγνώριση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν οι φορείς αυτοί οφείλουν να είναι διαπιστευµένοι.    

Εργαστηριακές  
δοκιµές: 

Μέσω αυτών παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους φορείς πιστοποίησης 
προϊόντων, µέσω έγκυρων µετρήσεων για τη χορήγηση, διατήρηση ή και απόσυρση 
των πιστοποιητικών τους. Όπως έχει αναφερθεί η εγκυρότητα των εργαστηριακών 
δοκιµών διαπιστώνεται από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης.  

Επιθεώρηση και 
έλεγχος Ποιότητας: 

Η έκδοση πιστοποιητικών επιθεώρησης / ελέγχων (µέσω υποχρεωτικών ή προαιρε-
τικών διαδικασιών) γίνεται από φορείς οι οποίοι λειτουργούν ως στοιχεία των συ-
στηµάτων πιστοποίησης αυτόνοµα είτε δίνοντας αναφορά στους φορείς πιστοποίη-
σης.  

Έλεγχος 
αγοράς: 

Είναι ο µηχανισµός εκείνος που διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία του όλου συ-
στήµατος υποχρεωτικών πιστοποιήσεων και ελέγχων. Παρέχει πληροφορίες για την 
τυχόν απόσυρση προϊόντων η κυκλοφορία των οποίων υπάγεται σε υποχρεωτικές 
κανονιστικές διατάξεις. 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

∆ιαπίστευση 

Τυποποίηση 
(ΕΛΟΤ, ΕΝΕ 

ΠΡΟΤ 

Μετρολογία 

Επιθεωρήσεις 
και Έλεγχοι 
Ποιότητας

Υποχρεωτικού 
Τοµέα 

Πιστοποίηση  
Φορείς Πιστο- 
ποίησης ΕΛΟΤ 

Προαιρετικού 
Τοµέα 

Εργαστηριακές 
δοκιµές

Συστηµάτων  
∆ιαχείρισης ISO 

(9000,14001 

∆ιακρίβωση 

Προϊόντων 

Προσωπικού 
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Μετά την µακροοικονοµική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις οικονοµίες 
των χωρών της ΕΕ, η σύγκριση µε όρους ανταγωνιστικότητας αποτελεί το νέο κεντρικό 
αναπτυξιακό στόχο της χώρας µας. Το νέο διεθνές περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από την 
άρση των περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και γενικότερα από την τάση για παγκοσµιο-
ποίηση της οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα ο χαρακτή-
ρας και το καθεστώς του ανταγωνισµού µεταξύ των χωρών ή µεταξύ περιφερειών αλλά 
και µεταξύ των επιχειρήσεων να µεταβάλλεται ριζικά. 

Τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια - πάνω από 10.000 µε πάνω από 1.000.000 πελάτες - 
καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊ-
κών προτύπων - ήδη τρέχουν 8000 προγράµµατα - αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας 
τον υγιή ανταγωνισµό εντός της Ευρώπης αλλά και την διεύρυνση της αγοράς και εκτός 
των Ευρωπαϊκών τειχών και προωθώντας διαδικασίες για τη βέλτιστη υλοποίηση του Θε-
σµικού Πλαισίου της Ε.Ε., το οποίο, επιγραµµατικά, είναι [8]: 

⇒ οι Οδηγίες που καθορίζουν το νοµικό πλαίσιο και εντάσσονται στο Ε-
θνικό ∆ίκαιο, 

⇒ το πλαίσιο που εξειδικεύεται µε τα mandate για πρότυπα,  
⇒ τον "Έλεγχο της Αγοράς".  

Ο Έλεγχος της Αγοράς σήµερα είναι απαίτηση, γιατί η ελληνική αγορά : 

• Κατακλύζεται από προϊόντα κατασκευαστών τρίτων χωρών χωρίς κανέ-
να έλεγχο της γνησιότητας της σήµανσης CE. 

• Εισάγονται προϊόντα από άλλες χώρες της Ε.Ε. που φέρουν τη σήµανση 
CE χωρίς να τηρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. 

• Υφίσταται πίεση από τρίτες χώρες (κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης) 
για προϊόντα χαµηλού κόστους χωρίς προδιαγραφές ποιότητας. 

• Ο κρατικός έλεγχος - µερικές φορές - αδιαφορεί, αδυναµεί ή συµβιβά-
ζεται.  

• Λειτουργούν Εργαστήρια και δηµόσιες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας 
και πιστότητας που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Αν και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας είναι 
πολλοί, ειδικότερα για τις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζουν οι προσδιορι-
στικοί παράγοντες που διαµορφώνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που βασίζονται 
στην ποιότητα. 

Εξάλλου, ο ανταγωνισµός στις αγορές των ανεπτυγµένων περιοχών του κόσµου, 
όλο και περισσότερο, βασίζεται στην ποιότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν απο-
τελεί καν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αλλά απλή ανταγωνιστική προϋπόθεση για την 
είσοδο και την παραµονή σε µια αγορά.  

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µαζί µε το Εθνικό Συµβούλιο ∆ι-
απίστευσης (ΕΣΥ∆) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) αποτελούν τη βασι-
κή υποδοµή ποιότητας στην Ελλάδα. Ο κύριος ρόλος του ΕΛΟΤ ως φορέας τυποποίησης 
είναι η έκδοση σχετικών προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν την παραγωγή και 
έλεγχο προϊόντων και υλικών. Το ΕΣΥ∆ είναι ο φορέας που παρέχει διαπίστευση σε φο-
ρείς πιστοποίησης και εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών. Τα δυο αυτά ιδρύµατα έ-
χουν ως έδρα την Αθήνα. 

Το µοναδικό ινστιτούτο εθνικής σηµασίας και ένας από τους πυλώνες της ποιότη-
τας που έχει έδρα εκτός Αττικής είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ο οποίος είναι 
ο ανώτατος φορέας του κράτους σε θέµατα µετρολογίας διατηρώντας και αναπτύσσοντας 
τα εθνικά πρότυπα των µονάδων των φυσικών µεγεθών µέτρησης και είναι ο αντιπρόσω-
πος της χώρας στους διεθνείς οργανισµούς µετρολογίας. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ποιότητας και της Μετρολογίας στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας συνοψίζονται ως εξής: 

• Η ποιότητα προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας και ειδικό-
τερα της Περιφέρειας. 

• Βασικές εκφράσεις ποιότητας:  
i)   Ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 
ii) Η ποιότητα ως στοιχείο στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων. 

•       Σηµερινή δοµή Ποιότητας: Τυποποίηση, ∆ιαπίστευση, Μετρολογία, 
∆ιακρίβωση, Πιστοποίηση, Εργαστηριακές δοκιµές, Επιθεώρηση και 
έλεγχος Ποιότητας, Έλεγχος αγοράς, και  στο άµεσο µέλλον καθιέρω-
ση Εθνικών Βραβείων, Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης, Σύγκλιση 
εθνικής πολιτικής και Ε.Ε. 

•   Αναβάθµιση ποιότητας παραγόµενων προϊόντων και βελτίωση αντα-
γωνιστικής θέσης επιχειρήσεων. 

•   Προστασία Καταναλωτή και Περιβάλλοντος 

Ο τοµέας της Μετρολογίας χαρακτηρίζεται από:  

⇒ Έντονη εµπορική δραστηριότητα, 
⇒ Ταχύ εκσυγχρονισµό των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων πα-

ραγωγής,  
⇒ Εξάπλωση της υψηλής τεχνολογίας.  

Παράλληλα όµως το επίπεδο εγχώριας τεχνογνωσίας χαρακτηρίζεται από µια α-
σθενική ανάπτυξη ενώ η κάλυψη των µετρολογικών αναγκών αντιµετωπίζεται σαν ένα 
τεχνικό-εµπορικό ζήτηµα το οποίο µπορεί να λυθεί µε την αγορά κάποιων οργάνων µέ-
τρησης. Συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι [8,9]: 

⇒ Υπέρµετρη αύξηση του κόστους των µετρήσεων,  
⇒ Έλλειψη εγγυήσεων ποιότητας, 
⇒ Υποτυπώδης διδακτική κάλυψη εκ µέρους των πανεπιστηµιακών ιδρυ-

µάτων, 
⇒ Έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού. 

 
5.   ΟΙ  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
     ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ   

Η ύπαρξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) στη βιοµηχανική πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της µετρολογίας και των 
διακριβώσεων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η σπουδαιότητα του ρόλου 
που καλείται να διαδραµατίσει το Ε.Ι.Μ. έχει να κάνει τόσο µε το θεσµικό ρόλο του όσο 
και µε το συµβουλευτικό [8]:   

⇒ Θεσµικό ρόλο διότι καλείται να διαχειριστεί τα εθνικά πρότυπα, δηλα-
δή την αβεβαιότητα µετρήσεων εξασφαλίζοντας ιχνηλασιµότητα µε-
τρήσεων σε εθνικό επίπεδο παρέχοντας παράλληλα στα εργαστήρια δι-
ακριβώσεων/δοκιµών βιώσιµες συνθήκες από οικονοµική και χρονική 
άποψη.  

⇒ Συµβουλευτικό ρόλο γιατί το Ε.Ι.Μ. οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό 
των εργαστηρίων διακρίβωσης και δοκιµών στην προσπάθεια που κα-
ταβάλλουν για την κάλυψη των απαιτήσεων διακριβώσεων και δοκι-
µών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Ε.Ι.Μ. είναι ο µόνος εθνι-
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κός φορέας που µπορεί να συντονίζει πρωτοβουλίες διεξαγωγής διερ-
γαστηριακών συγκρίσεων, διακρατικών συνεργασιών διακρίβωσης, έκ-
δοσης οδηγιών ή κατευθυντήριων γραµµών στα προβλήµατα υπολογι-
σµού της αβεβαιότητας µέτρησης κλπ.  

Βασικός σκοπός του Ε.Ι.Μ. είναι η στήριξη των υπαρχόντων µετρολογικών εργα-
στηρίων της περιφέρειας και της χώρας, ώστε οι διακριβώσεις των προτύπων τους να 
πραγµατοποιούνται στα εθνικά εργαστήρια Μεγεθών του Ε.Ι.Μ. στα πλαίσια λειτουργίας 
του συστήµατος µετρολογίας – διαπίστευσης στην Ελλάδα. Στόχος του Ε.Ι.Μ. είναι να 
αποτελέσει ουσιαστικό στήριγµα στην προσπάθεια της Ελληνικής Βιοµηχανίας και της 
Οικονοµίας της χώρας ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των 
ελληνικών προϊόντων, και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης 
στη διεθνή αγορά.  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. εξακολουθεί να αποτελεί 
τον κύριο χώρο παραγωγής ερευνητικού έργου στην περιφέρεια. Τα ερευνητικά του εργα-
στήρια διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Περιφέρειας, δεδοµένης της 
παρουσίας τους σε ποικίλες δραστηριότητες από την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ως την 
παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, από την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη, την 
εφαρµογή των τεχνικών κανονισµών, τις εµπορικές διεργασίες και τις κρίσεις συµµόρφω-
σης έως την προστασία του καταναλωτή και την απαίτησή του για προϊόντα καλύτερης 
ποιότητας. 

Σήµερα πολλά δηµόσια εργαστήρια µαζί µε τα πανεπιστηµιακά καλούνται να λει-
τουργήσουν κάτω από συνθήκες ανταποδοτικότητας ενώ πολλά ιδιωτικά από την άλλη 
πλευρά κάτω από το πλαίσιο κανονισµών. 

Η τόσο σηµαντική - οικονοµική και κοινωνική - συνεισφορά των εργαστηρίων 
δηµόσιων και ιδιωτικών µπορεί να εντοπισθεί σε τέσσερα επίπεδα [10]: 

•   Ανάπτυξη νέων µεθόδων µετρήσεων και δοκιµών, συνεπής µε την εξέ-
λιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας και τις ανάγκες της βιοµηχανί-
ας 

•   Παραγωγή προτύπων 
•   Εφαρµογή προτύπων και τεχνικών κανονισµών, συνήθως εχόντων σχέ-

ση µε δοκιµές και µετρήσεις όσον αφορά σε κρίσεις συµµόρφωσης α-
πόδοσης, ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

•   Παροχή υπηρεσιών όσον αφορά σε δοκιµές διακριβώσεις και αναλύ-
σεις σε όλα τα µέλη του παραγωγικού τοµέα  

Τίθεται το ερώτηµα [8]: Πώς συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν - έχοντας ως ση-
µείο αναφοράς όλα τα προαναφερθέντα - Παραγωγή, Αξιόπιστη Έρευνα, Ανάπτυξη από 
τη µία πλευρά και Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών στα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα 
(Ε.Κ.) από την άλλη.  

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η αναφορά στις µο-
νάδες Παροχής Υπηρεσιών για την αξιοπιστία των ερευνητικών εργαστηρίων και την ποι-
ότητα: 

i)   Η παροχή υπηρεσιών προς τους παραγωγικούς κλάδους και την κοινω-
νία, είναι καταδικασµένη να είναι αξιόπιστη και αποτελεσµατική. 

ii) Η αξιοπιστία της παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να είναι µια αφηρη-
µένη έννοια αλλά υπόκειται σε µια διαδικασία διαρκούς επιβεβαίωσης. 
Μια τέτοια διαδικασία αντικειµενικής επιβεβαίωσης είναι δυνατόν να 
αναζητηθεί στους θεσµούς και µηχανισµούς που συνθέτουν τον χώρο 
της ποιότητας. 
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iii) Οι έλεγχοι για την ποιότητα προϋποθέτουν την αξιοπιστία και κατά συ-
νέπεια την ικανότητα προσέγγισης και ανάλυσης των φυσικών φαινό-
µενων που µπορεί να εξασφαλίσει η ερευνητική κοινότητα. Παράλλη-
λα, η έρευνα µπορεί να βρει στους µηχανισµούς ελέγχου της ποιότητας 
ένα ζωτικό χώρο µεγάλης ανταποδοτικότητας. 

Η παροχή υπηρεσιών για τα Εργαστήρια Παροχής Εξειδικευµένων Υπηρεσιών 
στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. αποτελεί γι’ αυτά µια ρεαλιστική επιλογή στην οποία το Εργαστήριο 
αναζητά : ερεθίσµατα, σύνδεση µε την παραγωγή και υλικούς πόρους, ενώ ο παραγωγικός 
κλάδος αποτελεσµατικές και αξιόπιστες εξειδικευµένες υπηρεσίες[8].  

Η ύπαρξη στην περιφέρεια του Ε.Ι.Μ., του Α.Π.Θ. µαζί µε µια σειρά από ιδιωτικά 
εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών όπως η C3T, ΕΛΟΤ, C2T, CQS, METEK, ΓΕΤΕ, 
Chemico, Rigas Labs, Γεώγνωση, κ.ά. έχουν θέσει την περιφέρεια της Κεντρικής Μακε-
δονίας ως κέντρο της µετρολογίας στην Ελλάδα.  

Στον τοµέα της Τυποποίησης η ύπαρξη φορέων πιστοποίησης – επιθεώρησης ό-
πως ΕΛΟΤ, TUVHellas, DQS, LLOYDS REGISTER, DQS, ΓΕΤΕ, κλπ., δείχνει τη δυνα-
µική ανάπτυξη συστηµάτων Ποιότητας (ISO 9000, 14001, 18001) στην περιφέρειά Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

Σηµαντικός είναι ο ρόλος της Ένωσης Ελλήνων Επιστηµόνων για την Προτυπο-
ποίηση και Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) που έχει ως στόχο την πληροφόρηση, ενηµέρωση, 
προαγωγή και διάδοση της προτυποποίησης σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες καθώς και τη διασύνδεση των επιστηµόνων που ασχολούνται µε την προτυποποίη-
ση και την τυποποίηση.   
 
6. ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Όπως είναι γνωστό ένας από τους βασικούς στόχους της Συνθήκης Ίδρυσης των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν η δηµιουργία µίας ενιαίας αγοράς, στην οποία θα κυκλο-
φορούσαν ελεύθερα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα πρόσωπα και τα κεφάλαια. 

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Κοινότητας, η πρόσβαση στις εθνικές αγο-
ρές προϊόντων άλλης χώρας ήταν δύσκολη, διότι κάθε χώρα είχε τους δικούς της κανόνες 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και επιπλέον πολλές 
αρχές δεν έκαναν αποδεκτά τα αποτελέσµατα δοκιµών σε προϊόντα, όταν οι δοκιµές αυτές 
γινόταν σε άλλη χώρα. 

Για την άρση των παραπάνω τεχνικών εµποδίων, η Κοινότητα αρχικά προχώρησε 
στην έκδοση Οδηγιών τεχνικής εναρµόνισης, που σαν κοινό χαρακτηριστικό είχαν την 
καταγραφή λεπτοµερών προδιαγραφών παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων, που αφο-
ρούσε η κάθε Οδηγία, ενώ ο έλεγχος της συµµόρφωσης του κατασκευαστή προς τις απαι-
τήσεις της Οδηγίας ήταν στην ευθύνη των Κρατικών Αρχών. 

Το 1981, τέθηκαν τα θεµέλια για την ανάπτυξη της σύγχρονης νοµοθεσίας της 
Ένωσης στα θέµατα τεχνικής εναρµόνισης, που στηρίζεται στις αρχές ότι : 

• προϊόντα που παράγονται σε ένα Κράτος Μέλος θα πρέπει να κυκλο-
φορούν ελεύθερα σε όλο το χώρο της Ένωσης,  

• η υποχρέωση της απόδειξης ότι ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται σε κά-
ποια απαίτηση ασφαλείας ή υγείας, εναπόκειται στο Κράτος Μέλος και 
όχι στον κατασκευαστή.  

Η δηµιουργία Ευρωπαϊκών  προτύπων ανατέθηκε στις ευρωπαϊκές ενώσεις  CEN / 
CENELEC, µέλη των οποίων είναι εθνικοί φορείς τυποποίησης.  
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Μαζί µε τους διεθνείς οργανισµούς OIML, ISO και IEC είναι οι κύριοι φορείς δη-
µιουργίας προτύπων που έχουν ισχύ σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο πολλές επίπεδο. 

Η δηµιουργία του EA (European cooperation for Accreditation of Laboratories), 
τον Μάιο του 1994, ήρθε να ικανοποιήσει την ανάγκη για εξάλειψη τεχνικών εµποδίων 
στο εµπόριο στα πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, τα οποία δηµιουργούνται εξαι-
τίας της έλλειψης αποδοχής των αποτελεσµάτων των ελέγχων και των διακριβώσεων µιας 
χώρας από την άλλη. Ο EA εργάζεται συνεχώς πάνω στην προσπάθεια επίτευξης µιας 
κοινής προσέγγισης στο θέµα διαπίστευσης των εργαστηρίων σε όλη την Ευρώπη, καθώς 
και στο θέµα ανάπτυξης συµφωνιών κοινής αναγνώρισης, έτσι ώστε τα πιστοποιητικά δι-
ακρίβωσης και οι αναφορές ελέγχων να είναι παγκόσµια αποδεκτές. 

Σε εθνικό επίπεδο ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µαζί µε το Ε-
θνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) 
αποτελούν τους τρεις κύριους πυλώνες του οικοδοµήµατος ποιότητας. 

Η νέα χιλιετία µε τις νέες προκλήσεις και τάσεις που διαµορφώνονται θα έχουν α-
ξιοσηµείωτο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις συνθήκες των µετρήσεων και των δοκι-
µών. 

Οι τάσεις αυτές µπορούν επίσης να συνοψισθούν στα τέσσερα ακόλουθα σηµεία: 

i) Στην παγκοσµιοποίηση του εµπορίου µε επακόλουθη επιτάχυνση της 
παραγωγής και χρήσης διεθνών προτύπων. 

ii) Στην κατάρρευση των συνόρων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
στις µετρήσεις και τις δοκιµές. 

iii) Στην απαίτηση της κοινωνίας για περισσότερη ποιότητα των προϊό-
ντων, περισσότερη ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος, υπο-
βάλλοντας εντατικοποίηση στον έλεγχο της αγοράς. 

iv) Στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογικής προόδου µε µείωση της από-
στασης µεταξύ του R&D και της παραγωγής. 

Με δεδοµένο ακόµη ότι η Επιστηµονική και Τεχνολογική Έρευνα (Ε.Τ.Ε.) αποτε-
λεί σηµαντικό παράγοντα τεχνολογικής προόδου η περιφέρεια καθώς και το Υπ. Ανάπτυ-
ξης  θα πρέπει µε ένταση να ενδιαφέρεται και για τα εξειδικευµένα Εργαστήρια των Ε-
ρευνητικών Κέντρων του Α.Π.Θ. τα οποία αποτελούν τη "βιοµηχανία" της γνώσης, της 
οποίας τα προϊόντα είναι επίσης απαραίτητα για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας 
και την πρόοδο της κοινωνίας. 
  
7.  ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Η σηµερινή εξέλιξη του διεθνούς εµπορίου, η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και ο 
ανοικτός ανταγωνισµός σε διεθνές επίπεδο έχουν αρχίσει να διαµορφώνουν νέα δεδοµένα 
στην οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη των εθνικών οικονοµιών. Χαρακτηριστική 
συνέπεια της νέας ανελέητης αυτής µορφής του ανταγωνισµού είναι η αποικοδόµηση κά-
θε µορφής τεχνικών εµποδίων στους εθνικούς προστατευτικούς κανόνες και η ανάδειξη 
πλέον της τεχνολογίας και της ποιότητας σε βασικά κριτήρια επιλογής των προϊόντων. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, κυρίως στις µεταφορές και στις τηλεπικοινωνί-
ες, έχουν διαµορφώσει νέες κοινωνικές τάσεις, έχουν διαφοροποιήσει τις ανάγκες των κα-
ταναλωτών και έχουν επιβάλει προκαθορισµένες απαιτήσεις στην παραγωγή των προϊό-
ντων.  

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της ποιότητας στη διαµόρφωση του νέου ανταγωνι-
σµού έχει επίσηµα αναγνωριστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου ενώ η πολιτι-
κή ποιότητας έχει υιοθετηθεί σαν βασικό εργαλείο οριζόντιας δράσης της νέας ευρωπαϊ-
κής βιοµηχανικής πολιτικής. Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύ-
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ουν ότι η ποιότητα του προϊόντος αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο στην κοινοτική αγορά 
επηρεάζοντας το 53% των ευρωπαίων καταναλωτών ενώ η τιµή µόνο το 33% αυτών.  

Ο τοµέας της µετρολογίας αποτελεί µια δυναµική παραγωγική και οικονοµική 
δραστηριότητα, αν λάβουµε υπόψη ότι η αγορά της µετρολογίας εκτιµάται σήµερα στα 
11.000 Μ$USA εκ των οποίων 2.000 Μ$USA για τη διακρίβωση [10]. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η ποιότητα έχει το κόστος της, το οποίο όµως είναι αρχικό, 
στιγµιαίο και όχι διαρκές.  

Η µετρολογία όµως είναι µια δυναµική και συνεχώς εξελισσόµενη επιστήµη και 
όχι ένα µέγεθος µε συγκεκριµένες διαστάσεις. Ο στόχος πρέπει να είναι σαφής και να α-
φορά την αναβάθµιση των µετρήσεων και µε αυτό τον τρόπο την αναβάθµιση της ποιότη-
τας. Έτσι τίθενται νέα ζητήµατα προς διερεύνηση όπως [8,10]:  

⇒ Επέκταση των συστηµάτων ποιότητας και ενοποίηση των προτύπων 
διακρίβωσης, 

⇒ Τεχνολογική εξειδίκευση, 
⇒ Self-Calibration, 
⇒ On-line διακρίβωση. 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στον προσανατολισµό των επιχειρήσεων προς 
την υιοθέτηση µεθόδων διαχείρισης ποιότητας, την επέκταση πιστοποίησης σε νέα συ-
στήµατα διαχείρισης (υγιεινή και ασφάλεια, ασφάλεια δεδοµένων, κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων κλπ.) και σε συνέχεια στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής αριστείας δηλαδή 
της ισόρροπης ικανοποίησης της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας 
που έχει µια επιχείρηση.  

Πέρα από τα κίνητρα υλοποίησης (προς επιχειρήσεις) θα πρέπει να υπάρχει  σχέ-
διο για την πολιτική ποιότητας στην περιφέρεια που θα στηρίζεται σε ένα αναπτυγµένο 
σύστηµα παρακολούθησης και εποπτείας µέσω ολοκλήρωσης της οργάνωσης και υποδο-
µής συστήµατος Μετρολογίας µε την ανάπτυξη προτύπων και τεχνολογίας µετρήσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να καθιερωθεί βραβείο ποιότητας της περιφέρειας 
και άλλου είδους αναγνωρίσεις στις επιχειρήσεις για να ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη κα-
τάλληλων διοικητικών συστηµάτων και στην παροχή ολοκληρωµένων και αναβαθµισµέ-
νων υπηρεσιών ποιότητας.   

8.   ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT   
Στον πίνακα 3, δίδεται η ανάλυση SWOT  δηλαδή τα ∆υνατά (S) και Αδύναµα 

(W) σηµεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, οι Ευκαιρίες (O) και οι Απειλές (T) που έ-
χουν να αντιµετωπίσουν οι τοµείς Ποιότητας και Μετρολογίας στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας.  

 
9.   ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.  
Η υπάρχουσα κατάσταση στην περιφέρεια έχει να κάνει µε το ότι οι µέχρι σήµερα 

ενέργειες αφορούν στην Τυποποίηση, στην Πιστοποίηση στη ∆ιαπίστευση και στη Με-
τρολογία. Οι ενέργειες αυτές όµως εστιάζονται µόνο στις τεχνικές πλευρές της ποιότητας 
και όχι στην έννοια της ποιότητας ως στοιχείο διοίκησης. Κύριο χαρακτηριστικό των ε-
νεργειών αυτών είναι η σποραδικότητα και η πολυδιάσπαση χωρίς την ένταξή τους σε έ-
ναν συνολικό σχεδιασµό µε στόχους, χρονοδιαγράµµατα και στρατηγική υλοποίησης. 

Οι κύριοι στόχοι στον Τοµέα Ποιότητα και Μετρολογία έχουν να κάνουν µε τη δι-
αρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως στρατηγικής πολιτικής επιβίωσης, καθώς και 
τη διαρκή βελτίωση της  ικανοποίησης της κοινωνίας από τα  Προϊόντα και  τις υπηρεσίες  
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               Πίνακας 3. SWOT ανάλυση [∆υνατά (S) και Αδύναµα (W) σηµεία του εσωτερικού περιβάλλοντος,  
Ευκαιρίες (O) και Απειλές (T)] 

 S W O T  

T 

Κέντρο της µετρολογίας στην Ελλάδα µε την 
ύπαρξη Ε.Ι.Μ. στην περιφέρεια,  
Εξάπλωση υψηλής τεχνολογίας, 
Ταχύς εκσυγχρονισµός παραγωγικών διαδικασι-
ών και µεθόδων παραγωγής,  
Λειτουργία εργαστηρίων διακριβώσεων / δοκι-
µών 
Το µεγάλο ποσοστό του αυστηρού σε ποιοτικές 
προδιαγραφές κλάδου τροφίµων λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά για τον παραγωγικό τοµέα 
στην Κ.Μ 

Ασθενική ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας,  
Πολιτική Self-Calibration των επιχειρήσεων. 
Υπάρχει σχετική έλλειψη εκπαιδευµένων σε 
ποιότητα στελεχών στην παραγωγή 

 

Προσανατολισµός επιχειρήσεων προς την υιοθέτηση συστη-
µάτων διαχείρισης της ποιότητας, 
Επέκταση δικτύου εργαστηρίων διακρίβωσης / δοκιµών, 
Τεχνολογική εξειδίκευση σε σχέση µε την αναβάθµιση των 
µετρήσεων, 
On-line διακριβώσεις 

 
Μεγάλη τεχνολογική εξάρτηση των 
συστηµάτων ποιότητας & µετρολογίας 
από προµηθευτές του εξωτερικού 

T 

S 

Η ποιότητα προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα 
της περιφέρειας, 
Προστασία καταναλωτή και ενίσχυση απαίτησης 
για ποιότητα από όλους,  
Παραγωγή προτύπων 
Θεσµικός & συµβουλευτικός ρόλος των εργα-
στηρίων διακρίβωσης 

Χαµηλό ποσοστό  σύνδεσης µεταξύ έρευνας 
και παραγωγής 
Έλλειψη εντατικοποίησης στον έλεγχο αγοράς 
Έλλειψη συστηµατικής ενηµέρωσης του κοι-
νού σε θέµατα ποιότητας 
Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων εντοπίζεται 
στην απόκτηση ή ύπαρξη ISO χωρίς να δίνεται 
έµφαση στην µέτρηση της ποιότητας. 

Υιοθέτηση µεθόδων διαχείρισης ποιότητας,  
Επέκταση πιστοποίησης σε νέα συστήµατα διαχείρισης 
(υγιεινή και ασφάλεια, ασφάλεια δεδοµένων, κοινωνική 
ευθύνη επιχειρήσεων 
Οι απαιτήσεις της παγκοσµιοποίησης για τυποποίηση προϊό-
ντων 

Υπάρχει σχετική έλλειψη ενηµέρωσης 
του καταναλωτή για τα δικαιώµατα και 
τις απαιτήσεις του παρά την ύπαρξη 
των φορέων 

S 

E 

Έντονη εµπορική δραστηριότητα 
Οι µηχανισµοί ελέγχου ποιότητας παρέχουν 
ζωτικό χώρο µεγάλης ανταποδοτικότητας στα 
εργαστήριο 
40% κόστους διακριβώσεων στην περιφέρεια 
Άρση περιορισµών στο εµπόριο 

Υπέρµετρη αύξηση του κόστους των µετρή-
σεων 
Έλλειψη εγγυήσεων ποιότητας 
Η κάλυψη των µετρολογικών αναγκών αντιµε-
τωπίζεται ως τεχνικό-εµπορικό ζήτηµα (αγο-
ράς οργάνων και µόνο) 
 

Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών επιχειρή-
σεων, 
Επέκταση τυποποίησης στους προαιρετικούς τοµείς, 
Σχέδιο για την πολιτική ποιότητας,  
Καθιέρωση βραβείου ποιότητας  
Εκπαίδευση / επιµόρφωση του προσωπικού εργαστηρίων 
και φορέων πιστοποίησης 
Σχετικό πλεονέκτηµα η τεχνογνωσία ποιότητας και µετρή-
σεων της Ελλάδας και της Κ.Μ σε σχέση µε Βαλκάνια και 
χώρες διεύρυνσης 
Οι προσπάθειες εναρµόνισης των παραγωγικών συστηµάτων 
στα βαλκάνια µε τους κανονισµούς Ε.Ε 

Αθέµιτος ανταγωνισµός υπαρχόντων 
εργαστηρίων 
Πολιτική µεγάλων «εκπτώσεων» εκ 
µέρους εργαστηρίων για διακριβώσεις 
οργάνων   

E 

E 

Προστασία περιβάλλοντος, 
Συνεχής βελτίωση περιβαλλοντικής απόδοσης µε 
την καθιέρωση και αποδοχή του ISO 14001, 
EMAS 

Μικρός αριθµός πιστοποιηµένων κατά ISO 
και EMAS  εταιρειών,  
∆εν υπάρχει περιβαλλοντικά φιλική τεχνολο-
γία στις παραγωγικές δραστηριότητες 

Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης, 
Οικονοµικά κίνητρα για απόκτηση εξοπλισµού που µειώνει 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
 

E 

P 

Ανάπτυξη νέων µεθόδων µετρήσεων και δοκι-
µών, συνεπής µε την εξέλιξη της επιστήµης και 
την ανάγκη της βιοµηχανίας.  
Η πίεση προς τυποποίηση χωρών της Ε.Ε 

Υποτυπώδης διδακτική κάλυψη, 
Έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού, 
Χαµηλό ποσοστό χρηµατοδότησης. 
Απουσία τµήµατος ΑΕΙ ή ΤΕΙ µετρολογίας 

Εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης για την 
ποιότητα 
∆ηµιουργία νέων εργαστηρίων, 
Οικολογικός αναπροσανατολισµός των παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων. 

Υπάρχουν σχετικές διαφορές στην 
ερµηνεία των προτύπων από τους 
φορείς ελέγχου 
Στην διάρκεια ελέγχου δίνεται έµφαση 
στον γραφειοκρατικό έλεγχο των αρ-
χείων και όχι στον έλεγχο των ανα-
γραφόµενων 
Η τάση αποβιοµηχάνισης στην Κ.Μ 

P 
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που προσφέρει ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας, µέσα από την εφαρµογή Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης – ∆ιοίκησης Ποιότητας.  

Οι στόχοι αυτοί του τοµέα είναι: 

•   Σύγκλιση υποδοµής ποιότητας µε αυτή των χωρών της Ε.Ε. 
•   Αύξηση εξαγωγών και ενίσχυση της αξιοπιστίας των προϊόντων-

υπηρεσιών, 
•   Ενίσχυση της θέσης περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανί-

ων,  
•   Προστασία καταναλωτή από ανασφαλή ή επικίνδυνα για την υγεία 

προϊόντα,  
•   Προστασία περιβάλλοντος  
•   Αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη µείωση του κόστους που ανά-

γεται στην υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων  

 Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να ληφθούν δράσεις όπως:  

•   Ενίσχυση Εθνικού και Περιφερειακού Συστήµατος Ποιότητας,  
•   Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για:  

i) την υιοθέτηση και συµµόρφωση τους σε πρότυπα και τεχνικές  ποιό-
τητας,  

ii) την προώθηση της επιχειρηµατικής αριστείας 
•   Ενίσχυση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας µέσω 

της ενηµέρωσης των καταναλωτών σε θέµατα ποιότητας 
•   Λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος παρακολούθησης εποπτείας 

της αγοράς. 
•   Η προώθηση της εισαγωγής σχετικών µε την ποιότητα ανοιών και µα-

θηµάτων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
•   ∆ηµιουργία και τήρηση µητρώων για τους φορείς που ασχολούνται µε 

την ποιότητα 
•   Επιδίωξη συναίνεσης και συνέχειας στην Πολιτική Ποιότητας. 
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