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Η ανάλυση GAP πολλές φορές παρερμηνεύεται με την 

«Ορθή Γεωργική Πρακτική» (GAP Good Agricultural 

Practice), δηλαδή την οικολογική χρήση της γης και τα 

ενδεδειγμένα επίπεδα ασφαλείας.  Στην πραγματικότητα η 

ανάλυση GAP (ανάλυση χάσματος) είναι ένα κλασικό 

εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού. Με τη βοήθεια μας 

επιτυγχάνεται η έγκαιρη αναγνώριση στρατηγικών 

προβλημάτων και επικεντρώνεται η προσοχή σας σε 

μελλοντικά προβλήματα.  

 

Δύο πρότυπα -  ένας δρόμος 

 

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας βάσει του προτύπου 

ISO ΕΝ 9001:2008 χρησιμοποιούνται σήμερα από πολλές 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αύξηση των πρότυπων, όπως π.χ. 

στην Ιατρική ή στη βιομηχανία τροφίμων, παρέχει ήδη την 

επόμενη πρόκληση που είναι, η εναρμόνιση της επιχείρησης 

με περισσότερα του ενός συστήματα διαχείρισης, με τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη. 

 

Η ανάλυση GAP είναι μια προτεινόμενη υπηρεσία της QS 

Hellas Ltd η οποία απευθύνεται σε ειδικούς  πελάτες, οι 

οποίοι επιθυμούν υποστήριξη κατά τη μετάβαση σε μια 

νεώτερη έκδοση του προτύπου (π.χ. από το πρότυπο ISO 

9001:2008 στο ISO 9001:2015) ή κατά την προσαρμογή ενός 

συστήματος σε νέες προϋποθέσεις (π.χ. κατά τη μετάβαση  

από το IFS στο ISO 22000). 

 
Εκτέλεση της ανάλυσης GAP 
 
Εφόσον επιλέξετε τον συνεργάτης της QS Hellas Ltd, 
ακολουθεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής 
σας. Βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε, θα λάβετε 
στη συνέχεια μια σαφή και εμπεριστατωμένη προσφορά. 
 
Μετά τον έλεγχο του Εγχειριδίου Διαχείρισης της 
επιχείρησης σας, η ομάδα επιθεωρητών μας, ελέγχει την 
εφαρμογή και την εκτέλεση του νέου συστήματος και στο 
πλαίσιο της Ανάλυσης GAP προσδιορίζονται τα αντίστοιχα 
σημεία των απαιτήσεων που δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί 
και τα οποία σας παρουσιάζονται αναλυτικά.  
 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης GAP προκύπτει μια 

λίστα μέτρων για την εξάλειψη των εντοπισμένων  

αδυναμιών ή επικαλύψεων. Ταυτόχρονα μπορείτε να 

λάβετε από τον επιθεωρητή στοιχεία για την αποκατάσταση 

των αδυναμιών της επιχείρησης σας. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

 

Το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή της ανάλυσης GAP 

εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης σας. Συνήθως ο 

απαιτούμενος χρόνος συνήθως κυμαίνεται σε 1 με 2 

ημέρες. 

 

Οι  έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 

 Συνέντευξη με την ανώτατη Διοίκηση, για να 

διαπιστωθεί πως καθορίζονται και εφαρμόζονται 

οι στόχοι στην πολιτική ποιότητας. 

 

 Την παρατήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται 

με την Παραγωγή και την εφαρμογή των νέων 

απαιτήσεων 

 

 Την παρατήρηση μετρούμενων μεταβλητών για να 

προσδιοριστεί εάν όλα τα σχετικά δεδομένα είναι 

διαθέσιμα για την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί. 

 

Οι υπηρεσίες μας 

 

Αναλύουμε το σύστημα σας για την εκπλήρωση των 

ιδιαίτερων απαιτήσεων των παρακάτω προτύπων: 

 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 13485 / 13488 

 ISO 13980 

 ISO 22000 

 HACCP 

 BRC / IFS 

 

Επιπλέον πληροφορίες 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για να σας παρέχουμε 

πληροφορίες σχετικά με θέματα πιστοποίησης, απαραίτητα 

έντυπα, κόστη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  

 

QS Hellas Ltd 

Λεωφ. Κνωσού 96Α 

713 06 Ηράκλειο, Κρήτη 

 

Τηλ. 0030 2810 344 401 

E-mail: info@qshellas.gr 

www.qshellas.gr  
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