Ικανοποίηση πελάτη, βελτίωση, διαχείριση µη-συµµορφώσεων,
διαχείριση παραπόνου
1. Γενικά
Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι:
• να αναγνωριστεί και να κατανοηθεί η αντίληψη των πελατών για τον οργανισµό µας και τις υπηρεσίες
µας,
• να προωθηθεί ένα άριστο επίπεδο ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών,
• να συλλεχθεί πληροφόρηση και προτάσεις από σχετικές οµάδες, όπως πελάτες, φορείς διαπίστευσης
και το κοινό, και
• να χρησιµοποιηθεί αυτή η πληροφόρηση ως οδηγός για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών µας, των
διαδικασιών µας και ολόκληρου του οργανισµού.
H συνεχής βελτίωση του οργανισµού είναι θέµα του Γενικού ∆ιευθυντή της DQS Hellas, ο οποίος έχει
εξουσιοδοτήσει τον υπεύθυνο ποιότητας να παρακολουθεί, να χειρίζεται και να δίνει αναφορά για τα θέµατα
αυτά.
2. Ζητούµενη πληροφόρηση από τους πελάτες
Μετά από κάθε επιθεώρηση, ζητείται σχετική πληροφόρηση από κάθε πελάτη. ∆ύο έντυπα είναι διαθέσιµα για
το σκοπό αυτό:
• το ένα αναφέρεται στην αξιολόγηση των επιθεωρητών της DQS Hellas, και
• το άλλο αναφέρεται στην αξιολόγηση των συνολικών υπηρεσιών της DQS Hellas.
Και τα δύο έντυπα δίνονται στους πελάτες στο τέλος κάθε επιθεώρησης ή µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
από αυτήν. Η πληροφόρηση µπορεί να έρθει είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή.
Αξιολογήσεις µε µία ή περισσότερες αρνητικές βαθµολογήσεις καταγράφονται ως παράπονα και χειρίζονται
ανάλογα.
Σε περίπτωση παραπόνων για επιθεωρητές ο υπεύθυνος επιθεωρητών, ενεργώντας σε συνεργασία µε το
Γενικό ∆ιευθυντή, καθορίζει τις απαιτούµενες ενέργειες και τις υλοποιεί. Σαν γενική αρχή, πρέπει να ζητηθεί
σχολιασµός από τον επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής δεν επιτρέπεται να επικοινωνήσει απευθείας µε τον πελάτη,
χωρίς την πρότερη συγκατάθεση της DQS Hellas.
3. Αυθόρµητη πληροφόρηση από τους πελάτες (θετική και αρνητική, προτάσεις, παράπονα,
ενστάσεις,..)
Οι πελάτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε διαθέσιµο µέσο επικοινωνίας ώστε να παρέχουν
πληροφόρηση στην DQS Hellas. Αν αυτός που λαµβάνει την πληροφόρηση εκ µέρους της DQS Hellas είναι σε
θέση να αποφασίσει για την κατάλληλη αντίδραση ή να εξαλείψει τυχόν παράπονο, αυτό γίνεται αµέσως. Αν όχι,
η πληροφόρηση µεταφέρεται στον υπεύθυνο ποιότητας ή τον Γενικό ∆ιευθυντή.
•
•
•
•

•

•

Θετική πληροφόρηση για ένα συγκεκριµένο άτοµο (συνήθως προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή
επιθεωρητής) προωθείται στο συγκεκριµένο άτοµο, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια.
Θετική πληροφόρηση για ένα τµήµα ή τον Φορέα γενικότερα, προωθείται ανάλογα στον συγκεκριµένο
υπεύθυνο του τµήµατος ή στον υπεύθυνο ποιότητας.
Προτάσεις και εισηγήσεις προωθούνται στο αντίστοιχο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών και στον
υπεύθυνο ποιότητας του οργανισµού.
Κριτικές, παράπονα, δηλώσεις δυσαρέσκειας προωθούνται στο αντίστοιχο προσωπικό εξυπηρέτησης
πελατών και στον υπεύθυνο ποιότητας του Φορέα. Ο πελάτης που εκφράζει το παράπονο πρέπει να
λάβει άµεση απάντηση που να επιβεβαιώνει την παραλαβή του παραπόνου.
Κριτικές, παράπονα, δηλώσεις δυσαρέσκειας σχετικά µε συγκεκριµένες αποφάσεις πιστοποίησης και
τερµατισµού µιας συνεργασίας προωθούνται πάντα στον διευθυντή πιστοποίησης & τον Γενικό
∆ιευθυντή.
Ενστάσεις σχετικά µε τη µη έκδοση, ανάκληση, διακοπή ή ακύρωση ενός πιστοποιητικού διαχειρίζονται
από το διευθυντή πιστοποίησης της DQS Hellas. Αυτός που κάνει την ένσταση, πρέπει να ενηµερωθεί
ότι η ένστασή του έχει παραληφθεί. Η ένσταση πρέπει να επιβεβαιωθεί και να ερευνηθεί. Η απόφαση
πρέπει να τεκµηριωθεί και ο ενδιαφερόµενος πρέπει να λάβει σχετικές διευκρινήσεις σχετικά µε την
διαδικασία της απόφασης και το αποτέλεσµα, και να ειδοποιηθεί για το τέλος της διαδικασίας χειρισµού
της ένστασης. Αν ο πελάτης δεν αποδεχτεί την απόφαση, θα πρέπει να συγκληθεί µια ∆ιαιτητική
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Επιτροπή. Αρχεία των ενστάσεων, των ισχυρισµών και των ενεργειών που λαµβάνονται πρέπει να
διατηρούνται.

Η DQS Hellas ενθαρρύνει και επιθυµεί την ανοιχτή επικοινωνία µε τους πελάτες και η άποψή τους είναι πάντα
ευπρόσδεκτη. Ακόµα και τα παράπονα των πελατών µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για βελτίωση, και για
το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να εστιάζουν στην επίλυσή τους. Συνήθως, επεξηγήσεις ή δικαιολόγηση της
παρελθούσης συµπεριφοράς δεν συµβάλουν στην επίλυση.
4. Πληροφορίες, παράπονα και προτάσεις από άλλες οµάδες
Οποιοσδήποτε µπορεί να παρέχει πληροφόρηση στην DQS Hellas. Η πληροφόρηση αυτή τυγχάνει της ίδιας
διαχείρισης όπως η πληροφόρηση από τους πελάτες.
•
•
•
•

Νοµικά ζητήµατα, πρέπει πάντα να προωθούνται άµεσα στον Γενικό ∆ιευθυντή.
Πληροφόρηση από τους φορείς διαπίστευσης πρέπει πάντα να λαµβάνεται και να απαντάται από τον
υπεύθυνο ποιότητας σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο της συγκεκριµένης διαπίστευσης.
Η ∆ιοίκηση ενθαρρύνει την πληροφόρηση και τις προτάσεις βελτίωσης από το προσωπικό.
Παράπονα που σχετίζονται µε το πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισής πελατών πρέπει να προωθούνται
στον διευθυντή πιστοποίησης. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ενηµερωθεί ότι το παράπονό του
παραλήφθηκε. Το παράπονο πρέπει να αναφερθεί στον πιστοποιηµένο πελάτη το συντοµότερο
δυνατόν και η εξέταση του παραπόνου πρέπει να λαµβάνει υπόψη την αποτελεσµατικότητα του
πιστοποιηµένου συστήµατος. Αν κριθεί απαραίτητο, η πληροφορία σχετικά µε το παράπονο µπορεί να
προωθηθεί στον επιθεωρητή του πιστοποιηµένου πελάτη για ανασκόπηση κατά την επόµενη
επιθεώρηση. Πιθανόν, να είναι απαραίτητη συµπληρωµατική επιθεώρηση. Μετά την εξέταση του
παραπόνου, το αποτέλεσµα θα πρέπει να ανασκοπηθεί και εγκριθεί, καθώς και να κοινοποιηθεί στον
ενδιαφερόµενο από άτοµα που δεν εµπλέκονται µε το αντικείµενο του παραπόνου. Αυτός που έκανε το
παράπονο πρέπει να λάβει επίσηµη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χειρισµού του
παραπόνου.

Κάθε άτοµο που προσφέρει πληροφόρηση ή προτάσεις θα λαµβάνει έγκαιρη ανταπόκριση.
5. Αξιολόγηση της πληροφόρησης για ενέργειες βελτίωσης
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την επαρκή ανασκόπηση και αξιολόγηση της πληροφόρησης.
Επαναλαµβανόµενα προβλήµατα ή προτάσεις πάντα υποδηλώνουν µια ανάγκη για βελτίωση.
Τέτοιου είδους πληροφόρηση πρέπει να αξιολογείται εφαρµόζοντας πρακτικές διαχείρισης ποιότητας, όπως
ανάλυση αιτιών, άµεση διόρθωση, προσδιορισµό της βελτίωσης, διορθωτική ή/και προληπτική ενέργεια και
επαλήθευση της υλοποίησης και της αποτελεσµατικότητας της ενέργειας αυτής.
Ο υπεύθυνος ποιότητας αναλύει την πληροφόρηση και παρέχει σχετικές εκθέσεις στη διοίκηση, τουλάχιστον για
σκοπούς ανασκόπησης της διοίκησης. Ο αποτελεσµατικός χειρισµός των παραπόνων πρέπει να επαληθεύεται
στα πλαίσια της εσωτερικής επιθεώρησης.
6. Μη συµµορφώσεις από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
Όλες οι µη-συµµορφώσεις από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις (στα γραφεία ή επιτόπου) πρέπει να
λύνονται εντός 90 ηµερών ή εντός του χρονικού πλαισίου που προσδιορίζεται από τους φορείς διαπίστευσης.
Το ειδικό έντυπο πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή της µη-συµµόρφωσης, της αντικειµενικής
απόδειξης, της άµεσης διόρθωσης, της ανάλυσης αιτιών, του προσδιορισµού των διορθωτικών ενεργειών και
της επαλήθευσης της υλοποίησης και της αποτελεσµατικότητας.
7. Αποτελεσµατικότητα των ενεργειών βελτίωσης
Όταν προσδιορίζονται οι απαιτούµενες ενέργειες, θα πρέπει να προσδιορίζονται και επαρκή µέσα για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της ενέργειας αυτής. Απόδειξη της πλήρους υλοποίησης των ενεργειών
δεν αποδεικνύει ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, καθώς οι ενέργειες µπορεί να υλοποιούνται αλλά χωρίς να
επιτυγχάνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να αξιολογείται ή µε µέτρηση και
παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης (οι οποίοι πρέπει να δείχνουν βελτίωση) ή µε παροχή ανταπόκρισης
από το Μέρος εκείνο που επωφελείται από τη βελτίωση. Στη δεύτερη περίπτωση, η άποψη του επωφελούµενου
µέρους είναι πιο σχετική από ότι οι εσωτερικές κρίσεις.
Η τεκµηρίωση για την αποτελεσµατικότητα της ενέργειας βελτίωσης πρέπει να καταγράφεται.
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8. Ανασκοπήσεις ποιότητας
Στα πλαίσια της ανασκόπησης από τη διοίκηση συζητούνται και αναλύονται τα παράπονα, οι µη-συµµορφώσεις,
καθώς και η πρόοδος διαχείρισης των παραπόνων ή των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Βάσει της
ανάλυσης αυτής λαµβάνονται τυχόν αποφάσεις για βελτίωση. Η σχετική πληροφόρηση, καθώς και όποια
απόφαση, καταγράφεται στα πρακτικά και γίνεται διαθέσιµη σε όλους τους συµµετέχοντες.
9. Σχετικά έγγραφα
• “Αξιολόγηση των υπηρεσιών της DQS”
• “Αξιολόγηση των επιθεωρητών της DQS”
• “Πρόγραµµα ενεργειών”
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