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Θέμα 1: ΔΟΠ (από Τσιότρα)

Θέμα 2: SPC (από Τσιότρα)

Θέμα 3: από Tieteneberg

Θέμα 4: από Γεωργακέλλο

Κάθε θέμα θα έχει 2 υπο-θέματα: ένα

θεωρητικό και ένα υπολογιστικό

Η κατανομή βαθμολογίας είναι

συνήθως

• 40% θεωρητικό (1,4 μονάδες)

60% υπολογιστικό (2,1 μονάδες)

• 50%-50% (1,75 μονάδες έκαστο)

Κάθε θέμα θα έχει 2 υπο-θέματα: ένα

θεωρητικό και ένα υπολογιστικό

Η κατανομή βαθμολογίας είναι

συνήθως

• 40% θεωρητικό (1,4 μονάδες)

60% υπολογιστικό (2,1 μονάδες)

• 50%-50% (1,75 μονάδες έκαστο)

Κάθε θέμα θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί ΠΕΡΙΠΟΥ 40 min

Θα υπάρχουν 4 θέματα να 

επιλέξετε τα 3.

Εξετάσεις ΔΕΟ42 2020

3,5 μονάδες ΚΆΘΕ ΘΕΜΑ 

2,5 ώρες 
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Μπορείτε
• Να πάρετε την τελίτσα και να φτιάξετε το διάγραμμα στο word των θεμάτων
• να τυπώσετε τη σελίδα και να βάλετε τα σημεία με το χέρι, να σκανάρετε ή να

φωτογραφίσετε με το κινητό και να αναρτήσετε το αρχείο
• μπορείτε να φτιάξετε το διάγραμμα χειρόγραφο και να το σκανάρετε ή να το

φωτογραφίσετε
• μπορείτε να φτιάξετε τα διαγράμματα στο excel και να τα ενσωματώσετε στο αρχείο

word

Θα γίνουν δεκτές και χειρόγραφες 
απαντήσεις σκαναρισμένες



SOS TOMOY A
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• Κεφάλαιο 2 (Ενότητα 2.1) – Φιλοσοφίες 

Ποιότητας

• Κεφάλαιο 6 (Ενότητες 6.1, 6.2.1-6.2.3, 

6.6) – Τεχνικές και Εργαλεία ΔΟΠ

• Η έννοια και η σημασία της ποιότητας

• Οι διαστάσεις της ποιότητας

• Τα οφέλη της ποιότητας

• Ορισμοί ποιότητας

• Η ποιότητα σε σχέση με την

παραγωγικότητα

• ΔΟΠ (περιγραφή, ορισμοί, αξιώματα,

οφέλη,, εμπόδια…)
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Η έννοια της ποιότητας ορίζεται δύσκολα. Κάποιοι συγγραφείς προσπάθησαν να την ορίσουν μέσα από τις «διαστάσεις» 
της δίνοντάς την με τον τρόπο αυτό ένα μετρήσιμο χαρακτήρα. Για παράδειγμα ο Garvin (1987)1 ανέφερε οκτώ 
διαστάσεις της ποιότητας προϊόντος: απόδοση, λειτουργικά χαρακτηριστικά, αξιοπιστία, συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές, διάρκεια ζωής, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αισθητική, εκλαμβανόμενη αντίληψη. Με ανάλογο τρόπο, 
οι Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991)2 ανέπτυξαν ένα μοντέλο πέντε διαστάσεων για την μέτρηση της ποιότητας στις 
υπηρεσίες. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι εξής:  Υλικά στοιχεία / υποδομές: , Αξιοπιστία:  Ανταπόκριση, Διασφάλιση,
Εξατομίκευση 
. Να εξειδικεύσετε τις παραπάνω διαστάσεις της ποιότητας, 

όπως τις αντιλαμβάνεται ο πελάτης, για κάποιον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών (κλάδος υγείας, τραπεζικές υπηρεσίες, 
νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης, 
ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, κλπ.). 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΩΣ ΕΚΦΑΙΝΟΝΤΑΙ – ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

1) Να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας όταν αυτό είναι εφικτό 2) Να δίνεται εξήγηση στον πελάτη για την αιτία του 
προβλήματος 3) Να υπάρχει σωστή ενημέρωση των πελατών 4) Να υπάρχει επαφή της εταιρείας με τον πελάτη, για να λυθεί 
το πρόβλημά του 5) Να είναι διαθέσιμος κάποιος υπεύθυνος έτσι ώστε να επιλύνει τα προβλήματα του πελάτη 6) Να 
υπάρξει σωστός χρόνος ενημέρωσης για το χρόνο επίλυσης του προβλήματος 7) Ο πελάτης να έχει ανθρώπινη υπόσταση και 
όχι χρηματική 8) Να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος 9) Να ενημερώνουν για 
τρόπους προστασίας από μελλοντικά προβλήματα, και 10) Να ενημερώνουν το πελάτη για την εξέλιξη του προβλήματος, 
εφόσον αυτό δεν μπορεί να λυθεί αμέσως. 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ- ΘΕΜΑ 
1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Ασφάλεια που αισθάνεται ο πελάτης όταν συναλλάσσεται με την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

• Αξιοπιστία που έχει καταφέρει η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών να αποδείξει στους πελάτες-καταναλωτές ότι την χαρακτηρίζει

• Ικανότητες των εργαζομένων της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και ο βαθμός στον οποίο γνωρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει 
η επιχείρηση και μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες της αποτελεσματικά 

• Ευγένεια στην εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών από το προσωπικό επαφής

• Αντιληπτότητα (empathy) ή αλλιώς αντιληπτική ικανότητα των εργαζομένων πρώτης γραμμής, που αναφέρεται στο κατά πόσο 
μπορούν να μπουν στη θέση του πελάτη 

• Προσβασιμότητα την οποία η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών επιτρέπει στους πελάτες προς τα ανώτερα στελέχη της 

• Ανταπόκριση που χαρακτηρίζει την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών όσον αφορά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της 
Επικοινωνία που έχει η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με τους πελάτες της 

• Χειροπιαστά στοιχεία που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, όπως περιβάλλων χώρος, φυλλάδια κλπ 

• Φερεγγυότητα της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών στις συναλλαγές που έχει με τους πελάτες της
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
• Χρηστικότητα, σχεδιασμός, πληροφορία, 

εμπιστοσύνη, κατανόηση 
• Ευκολία χρήσης, εμφάνιση, συνδεσιμότητα, δομή, 

περιεχόμενο, αξιοπιστία, υποστήριξη, 
επικοινωνία, ασφάλεια, κίνητρο 

• Χρηστικότητα ιστοσελίδας, ποιότητα 
πληροφορίας, αξιοπιστία, απόκριση, διασφάλιση, 
εξατομίκευση Ευκολία χρήσης, σχεδιασμός 
ιστοσελίδας, εξατομίκευση, απόκριση, 
διασφάλιση 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ : η σιγουριά που νοιώθει ο 
πελάτης όταν συναλλάσσεται με την επιχείρηση μέσω της 
ιστοσελίδας και η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φήμη της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών 
της επιχείρησης
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ : όλα τα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την εμφάνιση της ιστοσελίδαςΓΝΩΣΗ
ΤΙΜΩΝ : ο βαθμός στον οποίο ο πελάτης γνωρίζει την τιμή 
του προϊόντος και τα επιμέρους έξοδα που επιβαρύνουν 
την τελική τιμή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς

ΠΡΟΣΒΑΣΗ : δυνατότητα γρήγορης λήψης της ιστοσελίδας και επαφής 
με την επιχείρηση, όταν χρειάζεται
ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ : ο βαθμός στον οποίο ο πελάτης μπορεί να βρει 
οτιδήποτε χρειάζεται χωρίς δυσκολία, εάν η ιστοσελίδα διαθέτει μία 
καλή μηχανή αναζήτησης και εάν η μεταβίβαση μεταξύ των σελίδων 
είναι εύκολη και γρήγορη
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ : σωστή διάρθρωση της ιστοσελίδας, εύκολη χρήση, 
εισαγωγή ελάχιστων δεδομένων από τον πελάτη, όταν απαιτείται

ΕΥΕΛΙΞΙΑ : δυνατότητα επιλογής τρόπων αναζήτησης, αγοράς, πληρωμής, 
αποστολής και επιστροφής προϊόντων
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ : σωστή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας και ακρίβεια στις 
υποσχέσεις της επιχείρησης (π.χ. παράδοση στον καθορισμένο χρόνο) και στην 
πληροφόρηση για τα προϊόντα / υπηρεσίες

ΕΥΕΛΙΞΙΑ : δυνατότητα επιλογής τρόπων αναζήτησης, αγοράς, πληρωμής, 
αποστολής και επιστροφής προϊόντων
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ : σωστή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας και ακρίβεια στις 
υποσχέσεις της επιχείρησης (π.χ. παράδοση στον καθορισμένο χρόνο) και στην 
πληροφόρηση για τα προϊόντα / υπηρεσίες

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ : ο βαθμός και η ευκολία 
προσαρμογής της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις 
και το ιστορικό του πελάτη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ : ο βαθμός 
στον οποίο ο πελάτης πιστεύει ότι οι συναλλαγές 
του είναι ασφαλείς και ότι προστατεύονται τα 
προσωπικά του δεδομένα
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ : γρήγορη αντίδραση στις 
απαιτήσεις του πελάτη και παροχή βοήθειας 
όταν παρουσιάζεται πρόβλημα ή υποβάλλεται 
ερώτηση



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 2

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 9

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι φιλοσοφία διοίκησης που
βασίζεται στην ικανοποίηση των πελατών μέσω μιας στρατηγικής
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή/και
υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων και την
απόλυτη αφοσίωση της ηγεσίας

Στα πλαίσια αυτά, να αναφέρετε τα βήματα (δηλ., 
τις αλλαγές) που θεωρείτε σημαντικά 
προκειμένου να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η 
ΔΟΠ στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, 
υιοθετώντας πολιτοκεντρική προσέγγιση στις 
διαδικασίες. 

σημαντικά βήματα για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ στους δημόσιους οργανισμούς

θεωρούνται :

✓ Δημιουργία επιτροπής ποιότητας

✓ Ποιοτικά εργαλεία για τη μέτρηση της ικανοποίησης

✓ Χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής για την εμπέδωση της φιλοσοφίας της ποιότητας

✓ Προσδιορισμός στόχων ποιότητας που να συνδέονται με δείκτες ποιότητας

✓ Τα αποτελέσματα να αξιολογούνται

✓ Κίνητρα στο προσωπικό του οργανισμού για την σωστή εφαρμογή της ποιότητας

σημαντικά βήματα για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ στους δημόσιους οργανισμούς

θεωρούνται :

✓ Δημιουργία επιτροπής ποιότητας

✓ Ποιοτικά εργαλεία για τη μέτρηση της ικανοποίησης

✓ Χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής για την εμπέδωση της φιλοσοφίας της ποιότητας

✓ Προσδιορισμός στόχων ποιότητας που να συνδέονται με δείκτες ποιότητας

✓ Τα αποτελέσματα να αξιολογούνται

✓ Κίνητρα στο προσωπικό του οργανισμού για την σωστή εφαρμογή της ποιότητας
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

1. Στήριξη από τη διοίκηση: Η διοίκηση στο δημόσιο τομέα, επί του παρόντος και για πρακτικούς λόγους, δίνει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους 

παροχής υπηρεσιών και όχι στην ποιότητα. Επομένως, απαιτείται μια αλλαγή στρατηγικής από τη διοίκηση στο θέμα αυτό. 

2. Σχέσεις με τους πολίτες: Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να επενδύσει στον τρόπο προσέγγισης της κοινωνίας και να τροποποιήσει τις διαδικασίες της 

προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτοκεντρική προσέγγιση. 

3. Συνεργασία με τους προμηθευτές: Οι σχέσεις επιχείρησης-προμηθευτή είναι κεντρικής σημασίας στη ΔΟΠ προκειμένου να διασφαλιστεί και η 

ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και οι αναπτυξιακές ικανότητες της επιχείρησης. Επομένως, ο δημόσιος τομέας πρέπει να τροποποιήσει σε 

στρατηγικό και τακτικό επίπεδο τη σχέση του με τους προμηθευτές. 

4. Οργανωσιακή κουλτούρα: Το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να εκπαιδευτεί και να προσαρμοσθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

5. Σχεδιασμός υπηρεσίας: Είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαδικασίες σχεδιασμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ποιότητα. 

6. Διαχείριση ροής διαδικασιών: Ο δημόσιος τομέας λειτουργεί με βάση την τήρηση της νομοθεσίας και όχι την ικανοποίηση των πολιτών. Απαιτούνται 

αλλαγές και τροποποιήσεις, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, προκειμένου να υιοθετηθεί η πολιτοκεντρική προσέγγιση. 

7. Αναφορές ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς: Για το σκοπό αυτό απαιτείται η διενέργεια αξιολογήσεων και η δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων στα πλαίσια της διαφάνειας. 

8. Ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Η γραφειοκρατική προσέγγιση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με καλά σχεδιασμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

9. Καθορισμός καθηκόντων και αξιών: Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς το αντικείμενο της εργασίας του καθώς και τα αποτελέσματα που 

αναμένονται από αυτόν κατά την εκτέλεσή τους. 

10. Διαχείριση της αλλαγής: Ο δημόσιος τομέας παρουσιάζεται δυσκίνητος και δύσκολα προσαρμόσιμος στις αλλαγές. Στρατηγικά πρέπει να 

ενσωματωθεί η διαχείριση της αλλαγής στις διαδικασίες του. 
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Στα πλαίσια αυτά, ποια θεωρείτε 
ότι είναι τα ισχυρά σημεία και 
ποιες οι αδυναμίες των μικρών 
επιχειρήσεων για την υιοθέτηση 
ΔΟΠ; 

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συνήθως οικογενειακές ή 
αυτοαπασχόλησης, οπότε οι έννοιες «ηγεσία» και 
«εργαζόμενοι» καθίστανται ασαφείς, η οργάνωση της 
επιχείρησης είναι απλή, η οικονομική ρευστότητα 
προβληματική, η στρατηγική της περιορίζεται στη 
διασφάλιση μικρού αλλά ικανού κέρδους και οι 
πελάτες περιορίζονται γεωγραφικά και αριθμητικά 
από το είδος της επιχείρησης. 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

• Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν, σχεδόν εξ’ορισμού, ισχυρό πλεονέκτημα σε θέματα πελατοκεντρικής προσέγγισης

και σχέσεων με τους πελάτες. Λόγω αυτού μπορούν να διαμορφώσουν άμεσα και ξεκάθαρα τις προσδοκίες των

πελατών καθώς και τον βαθμό ικανοποίησής τους, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και κοστοβόρες τεχνικές

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, ανάλυσης δεδομένων, έρευνας αγοράς, κλπ. Επομένως, μια μικρή

επιχείρηση χρειάζεται μόνον να ενσωματώσει αποτελεσματικά και με αφοσίωση τη βελτίωση της ποιότητας στις

διαδικασίες της.

• Τα θέματα ηγεσίας και επικοινωνίας της ηγεσίας με τους εργαζόμενους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και

μειονεκτήματα στις μικρές επιχειρήσεις. Συνήθως, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτοαπασχολείται στην

επιχείρηση ή απασχολεί άλλα μέλη της οικογένειάς του. Επομένως, το όραμα του ιδιοκτήτη και οι αλλαγές που

απαιτούνται μεταφέρονται εύκολα και εφαρμόζονται άμεσα. Όμως, σπάνια οι επιχειρήσεις αυτές διαμορφώνουν

κάποια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ η δυνατότητα οικονομικής επένδυσης στη συνεχώς βελτιούμενη

ποιότητα είναι εξαιρετικά μικρή. Επίσης, οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται αναγκαστικά στις διοικητικές και

ηγετικές ικανότητες του ιδιοκτήτη.
• Σε θέματα εκπαίδευσης και benchmarking, οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζονται μειονεκτικές σε σχέση με μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. 
• Η βελτίωση της ποιότητας, επίσης, αποτελεί πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις λόγω (α) έλλειψης οικονομικών 

πόρων και (β) σταθερού και μικρού πελατολογίου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PARETO

Να κατασκευάσετε το 
διάγραμμα Pareto, 
χρησιμοποιώντας τις γενικές 
κατηγορίες αιτιών 
προβλημάτων και τον αριθμό 
προβλημάτων ανά κατηγορία. 
Κατόπιν να συμβουλεύσετε 
την εταιρεία σχετικά με τις 
κατηγορίες προβλημάτων 
που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει κατά 
προτεραιότητα. 

Να κατασκευάσετε το 
διάγραμμα Pareto, 
χρησιμοποιώντας τις γενικές 
κατηγορίες αιτιών 
προβλημάτων και τον αριθμό 
προβλημάτων ανά κατηγορία. 
Κατόπιν να συμβουλεύσετε 
την εταιρεία σχετικά με τις 
κατηγορίες προβλημάτων 
που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει κατά 
προτεραιότητα. 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

Από το  διάγραμμα Pareto προκύπτει ότι οι πιο σημαντικές κατηγορίες προβλημάτων 

στα παραγόμενα ποδήλατα είναι οι εξής τρεις (37,5% επί του συνόλου): α) 

ελαττωματικός άξονας περιστροφής, β) προβληματική ρύθμιση συστήματος 

διεύθυνσης και γ) ελαττωματικό τιμόνι. Εάν η εταιρεία δώσει προτεραιότητα στις 

κατηγορίες αυτές των εμφανιζόμενων προβλημάτων, τότε θα αντιμετωπίσει το 80% 

των προβλημάτων αυτών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ελαττωματικός άξονας περιστροφής 16 32% 32%

Προβληματική ρύθμιση συστήματος διεύθυνσης ποδηλάτων 13
26%

58%

Ελαττωματικό τιμόνι 11 22% 80%

Προβλήματα από τα εργαλεία συναρμολόγησης και ρύθμισης 4
8%

88%

Χαμηλή αποτελεσματικότητα προσωπικού τμήματος 
συναρμολόγησης 2

4%

92%

Προβληματική συναρμολόγηση συστήματος διεύθυνσης 
ποδηλάτων 2

4%
96%

Ελαττωματικό λιπαντικό (γράσο) 1 2% 98%

Ελαττωματικές βίδες 1 2% 100%

50
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PARETO

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ EXCEL ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ- [ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 
ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ] - ΜΕ 
ΚΕΝΙΑ ΚΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΣΩΣΤΑ 
ΝΟΥΜΕΡΑ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΙΟΥ -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΙΟΥ -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 5
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟ EXCEL
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 6
Διάγραμμα Ροής
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 7
κριτήρια/υποκριτήρια του μοντέλου EFQM 

Βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας;

•Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα: Αριστεία είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθουσιάζουν 

όλους τους συμμετόχους (stakeholders) του οργανισμού.

•Προσανατολισμός στον Πελάτη: Αριστεία είναι η δημιουργία αειφόρων αξιών για τους πελάτες.

•Ηγεσία και Συνέπεια Στόχων: Αριστεία είναι η ηγεσία με όραμα και έμπνευση σε συνδυασμό με 

συνέπεια στόχων.

•Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Δεδομένων: Αριστεία είναι η διοίκηση του οργανισμού βάσει μιας 

σειράς αλληλοεξαρτώμενων και αλληλένδετων συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.

•Ανάπτυξη και Εμπλοκή των Ανθρώπων: Αριστεία είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των 

εργαζομένων μέσω της ανάπτυξης και της σύμπραξής τους.

•Συνεχής Μάθηση, Βελτίωση και Καινοτομία: Αριστεία είναι η αμφισβήτηση του status quo και η 

πραγματοποίηση αλλαγών χρησιμοποιώντας την μάθηση για τη δημιουργία ευκαιριών βελτίωσης και 

καινοτομίας.

•Ανάπτυξη Συνεργασιών: Αριστεία είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών προστιθέμενης 

αξίας.

•Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Αριστεία είναι η υπέρβαση των ελάχιστων κανονιστικών πλαισίων στα 

οποία λειτουργεί ο οργανισμός και η προσπάθεια να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί ο οργανισμός στις 

προσδοκίες των μετόχων του στην κοινωνία.
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣκριτήρια και υποκριτήρια του Μοντέλου

1. Ηγεσία

1.α Οι ηγέτες διαμορφώνουν τον σκοπό, Αριστεία είναι η 

επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθουσιάζουν όλους τους 

συμμετόχους του οργανισμού.

1.β Οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά στο να 

διασφαλίσουν ότι το Σύστημα Διοίκησης του οργανισμού 

αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και συνεχώς βελτιώνεται.

1.γ Οι ηγέτες έρχονται σε επαφή με πελάτες, συνεργάτες 

και αντιπροσώπους της Κοινωνίας.

1.δ Οι ηγέτες ενισχύουν την κουλτούρα της 

Επιχειρηματικής Αριστείας στους ανθρώπους του 

οργανισμού έρχονται σε επαφή με πελάτες, συνεργάτες 

και αντιπροσώπους της Κοινωνίας.

1.ε Οι ηγέτες αναγνωρίζουν και υπερασπίζονται τις 

οργανωτικές αλλαγές.

2. Πολιτική και Στρατηγική

2.α Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται στις 

τωρινές και στις μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες 

των μετόχων.

2.β Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται σε 

πληροφορίες από μετρήσεις αποδοτικότητας, 

έρευνες, δραστηριότητες εξωτερικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

2.γ Η Πολιτική και η Στρατηγική αναπτύσσονται, 

ανασκοπούνται και ενημερώνονται.

2.δ Η Πολιτική και η Στρατηγική διαχέονται και 

εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών.
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

3. Ανθρώπινο Δυναμικό

3.α Οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται.

3.β Οι γνώσεις και οι ικανότητες των ανθρώπων εξακριβώνονται, 

αναπτύσσονται και υποστηρίζονται.

3.γ Οι άνθρωποι συμμετέχουν και ενδυναμώνονται.

3.δ Οι άνθρωποι και ο οργανισμός βρίσκονται σε διάλογο.

3.ε Υπάρχει επιβράβευση, αναγνώριση και φροντίδα για τους 

ανθρώπους.

4. Συνεργασίες και Πηγές

4.α Διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών.

4.β Διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων.

4.γ Διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των υλικών.

4.δ Διαχείριση της τεχνολογίας.

4.ε Διαχείριση των πληροφοριών και της γνώσης.

5. Διαδικασίες

5.α Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται συστηματικά.

5.β Οι διαδικασίες βελτιώνονται όπου χρειάζεται, χρησιμοποιώντας καινοτομία, 

ώστε να ικανοποιήσουν πλήρως και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για 

τους πελάτες και τους άλλους συμμετόχους.

5.γ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται βάσει των 

αναγκών και προσδοκιών των πελατών.

5.δ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται, διανέμονται και συντηρούνται.

5.ε Ο οργανισμός διαχειρίζεται και εμπλουτίζει τις σχέσεις με τους πελάτες.

6. Αποτελέσματα Πελατών

6.α Μέτρηση αντίληψης.

6.β Δείκτες Απόδοσης.

7. Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού

7.α Μέτρηση αντίληψης.

7.β Δείκτες Απόδοσης.

8. Κοινωνικά Αποτελέσματα

8.α Μέτρηση αντίληψης.

8.β Δείκτες Απόδοσης.

9. Κύρια Αποτελέσματα Απόδοσης

9.α Αποτελέσματα βασικής απόδοσης.

9.β Δείκτες βασικής απόδοσης.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : 
vicky.eclass4u@gmail.com

21

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

λογική RADAR;
Βρίσκεται στην καρδιά του μοντέλου και ορίζει πως ένας οργανισμός πρέπει 

να :

•Προσδιορίζει τα Αποτελέσματα (Results) που θέλει να επιτύχει ως μέρος της 

διαδικασίας σχεδιασμού της πολιτικής και στρατηγικής του.

•Σχεδιάζει και αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά Προσεγγίσεων (Approach) 

για την απόδοση των αποτελεσμάτων.

•Εφαρμόζει (Deployment) τις προσεγγίσεις με τρόπο συστηματικό που θα 

εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη εφαρμογή.

•Αξιολογεί (Assessment) και Αναθεωρεί (Review) τις προσεγγίσεις

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να :
Αναγνωρίζει οργανισμούς στα διαφορετικά 
σημεία της πορείας τους προς την Αριστεία.
Βελτιστοποιεί τον αριθμό των οργανισμών 
που μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές του 
Μοντέλου Αριστείας EFQM για 
επιχειρηματική βελτίωση.
Παρέχει πρακτικά προϊόντα και υπηρεσίες 
που βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν 
βελτιωμένα επίπεδα Αριστείας.
Το πρόγραμμα έχει τρία επίπεδα :
Ευρωπαϊκά Βραβεία Ποιότητας
Αναγνώριση για την Αριστεία
Δέσμευση για την Αριστεία

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να :
Αναγνωρίζει οργανισμούς στα διαφορετικά 
σημεία της πορείας τους προς την Αριστεία.
Βελτιστοποιεί τον αριθμό των οργανισμών 
που μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές του 
Μοντέλου Αριστείας EFQM για 
επιχειρηματική βελτίωση.
Παρέχει πρακτικά προϊόντα και υπηρεσίες 
που βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν 
βελτιωμένα επίπεδα Αριστείας.
Το πρόγραμμα έχει τρία επίπεδα :
Ευρωπαϊκά Βραβεία Ποιότητας
Αναγνώριση για την Αριστεία
Δέσμευση για την Αριστεία

μπορεί να λειτουργήσει ως:

•εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που εντοπίζει σε πιο σημείο του μονοπατιού της Επιχειρηματικής Αριστείας 

βρίσκεται ο οργανισμός. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός είναι σε θέση να κατανοήσει τα κενά που υπάρχουν 

στις διαδικασίες του και να σκεφτεί λύσεις

•μέσο Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) με άλλες επιχειρήσεις

•οδηγός για τον εντοπισμό περιοχών που επιδέχονται βελτίωση

•βάση για ένα κοινό επιχειρηματικό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης που διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες της 

επιχείρησης

•βελτίωση της δομής του διοικητικού συστήματος της επιχείρησης

•Σαν ένα πλαίσιο για την επανατοποθέτηση των πρωτοβουλιών, την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων και 

τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 7Β

Τι γνωρίζετε για το ISO9001:2015

Παγκοσμιοποίηση 
αγοράς

Δημιουργία & 
εφαρμογή ΣΔΠ

Δημιουργία 
εμπιστοσύνης στους 

πελάτες

Ανάγκη για 
επιβίωση

συνθήκες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
των προτύπων της σειράς ISO 9000



• Ενότητα 4: Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού

• Ενότητα 5: Ηγεσία

• Ενότητα 6: Σχεδιασμός

• Ενότητα 7: Υποστήριξη

• Ενότητα 8: Λειτουργία

• Ενότητα 9: Αξιολόγηση επιδόσεων

• Ενότητα 10: Βελτίωση.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ



• Σκοπός: βελτιστοποίηση διαδικασιών, μείωση
ελαττωματικών και μείωση αποβλήτων

• Επιχειρηματικά πλεονεκτήματα: διατήρηση μεριδίου
αγοράς, ανάπτυξη εξαγωγικού προφίλ

• Πλεονεκτήματα ποιότητας: βελτίωση διεργασιών,
εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση ποιότητας,
βελτιστοποίηση σχέσεως ποιότητας – τιμής,
περιβαλλοντικά φιλικότερα προϊόντα και παραγωγή.

Πλεονεκτήματα Εφαρμογής 
Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ



– Η εφαρμογή του προτύπου δεν διασφαλίζει τη βελτίωση της απόδοσης

– Μεγάλο κόστος εφαρμογής

– Η εφαρμογή του προτύπου έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε
πειθαρχημένες και αυστηρά δομημένες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις με κεντρικό
σύστημα διαχείρισης, εκτεταμένη τμηματοποίηση και καθετοποιημένη
επικοινωνία με σαφή προσανατολισμό στις διαδικασίες

❖Τα έγγραφα που απαιτούνται ωστόσο δημιουργούν μεγάλο γραφειοκρατικό
πρόβλημα σε πολλές επιχειρήσεις

– Η εφαρμογή του προτύπου δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε
επιχειρήσεις καινοτομίας: επιχειρήσεις με αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης,
οριζόντιας επικοινωνίας με σαφή προσανατολισμό στο προϊόν.

Μειονεκτήματα Εφαρμογής 
Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ



❖ Ανεπαρκής διαθεσιμότητα πόρων

❖ Το κόστος είναι μεγάλο και συνήθως δεν είναι σωστά προϋπολογισμένο (αυτό που γνωρίζουν
είναι το κόστος πιστοποίησης και όχι το κόστος των απαραίτητων αλλαγών)

❖ Μικρό μέγεθος επιχείρησης

❖ Το ISO απαιτεί διαφοροποίηση εργασιών και επαγγελματική κουλτούρα (δεν εφαρμόζεται σε
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις)

❖ Μη προσαρμογή στο μέγεθος της επιχείρησης

❖ πολλοί ξεκινούν την εφαρμογή του ISO θεωρώντας ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση

❖ Μη κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου

❖ Οι απαιτήσεις φαίνονται γραφειοκρατικές αλλά έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα (π.χ., πρέπει να
υπάρχει γραμμή παραπόνων και τα τηλεφωνήματα να καταγράφονται λεπτομερώς, έτσι ώστε
να διευκολύνετε η συσχέτισή τους με προβλήματα στα προϊόντα).

Αιτίες Προβλημάτων Εφαρμογής 
Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ



Κεφ. 4

Προϋποθέσεις Επιτυχημένης Εφαρμογής 
Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9000

• Δέσμευση και συνεχής υποστήριξη από τη διοίκηση

• Σωστός σχεδιασμός της ποιότητας – πιστοποίηση για τους
σωστούς λόγους

• Σωστή επιλογή ανθρώπων για το έργο της ποιότητας

• Εκπαίδευση του προσωπικού

• Ολοκλήρωση των ενεργειών και συνεργεια των
διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση

• Προσεκτική εφαρμογή των βημάτων ανάπτυξης του ΣΠ

• Διαρκής επαγρύπνηση και συνεχής προσπάθεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Αναφέρατε τέσσερεις τρόπους με τους οποίους
αποδεικνύεται η δέσμευση της Διοίκησης
για ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΔΠ.

Α) Γνωστοποίηση στον οργανισμό της
σημασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων
των πελατών, καθώς επίσης των νομικών και
των κανονιστικών απαιτήσεων,

Β) Καθιέρωση Πολιτικής για την Ποιότητα,

γ) Διασφάλιση ότι καθιερώνονται στόχοι
ποιότητας,

Δ) Διεξαγωγή ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση
και

Ε) Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων



28

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 8
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η κάθε παραγωγική διαδικασία ελέγχεται

αν είναι στατιστικά υπό έλεγχο, χωρίς αυτό

να αποδεικνύει πως τα παραγόμενα αγαθά

θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που

σχεδιάστηκαν. Για να εξακριβωθεί αν τα

αγαθά αυτά είναι «εντός των ορίων» των

προδιαγραφών τους, πρέπει να ερευνηθεί

και αναλυθεί η ικανότητα της παραγωγικής

διαδικασίας.

«Η ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας»

αναφέρεται στο αν αυτή , είναι ικανή να

κατασκευάσει προϊόντα μέσα στα όρια των

προδιαγραφών που έχουν οριοθετηθεί από

τις ανοχές τους.

Σε μια παραγωγική διεργασία σημαντικό στοιχείο θεωρείται

το εύρος της διακύμανσης των τιμών του χαρακτηριστικού

ελέγχου. Στην κανονική κατανομή το 99,73% του συνόλου

των στοιχείων βρίσκεται σε διάστημα ± 3 τυπικών

αποκλίσεων (-3σ, +3σ).

Αυτή η διακύμανση συνδέεται με την πραγματική κατάσταση

της παραγωγικής διαδικασίας και εκφράζει τα όρια της

ικανότητάς της. Αν τα όρια της ικανότητας είναι ίδια με τα

όρια των προδιαγραφών της σημαίνει ότι η διεργασία είναι

επαρκής γιατί το 99,73% των αποτελεσμάτων της είναι μέσα

στα όρια των προδιαγραφών. Αν τα όρια είναι λίγο

μεγαλύτερα, τότε πολύ πιθανό το παραχθέν αγαθό να έχει τις

απαιτούμενες προδιαγραφές.
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

Θεωρούμε δηλαδή ότι στο διάστημα ± 3

αποκλίσεων από το μέσο βρίσκεται το 99,73% των

τιμών του κρίσιμου χαρακτηριστικού ελέγχου

(θεωρούμε ότι η παραγωγική διαδικασία είναι

σταθερή και ακολουθεί την κανονική κατανομή).

Εάν είναι πολύ μικρότερο, σημαίνει πως η παραγωγική διαδικασία είναι πολύ

αξιόπιστη και με πιθανότητα >99,73% τα παραγόμενα θα τηρούν τις

προδιαγραφές.

Για τη μέτρηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει καθιερωθεί ο δείκτης

ικανότητας Cp =Capability Process (χρησιμοποιείται για την μέτρηση της

σχέσης ικανότητας και προδιαγραφών)

Cp=  
𝑼𝑺𝑳−𝑳𝑺𝑳

𝟔𝝈
= 

𝜺ύ𝝆𝝄𝝇 𝝅𝝆𝝄𝜹𝜾𝜶𝜸𝝆𝜶𝝋ώ𝝂

𝜺ύ𝝆𝝄𝝇 𝜶𝝂𝝄𝝌ώ𝝂 𝜹𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝜶𝝈𝜴𝜶𝝇

USL= ανώτατο όριο των προδιαγραφών του χαρακτηριστικού ελέγχου ,

LCL = κατώτερο όριο και σ= τυπική απόκλιση της κατανομής

 Τα δύο αυτά όρια καθορίζουν το εύρος των προδιαγραφών ενώ

 το διάστημα των 6σ (±3𝜎) καθορίζει το διάστημα κύμανσης του 99,73%

των πραγματικών τιμών του χαρακτηριστικού ελέγχου.

Ερμηνεία

Cp >1

𝑼𝑺𝑳 − 𝑳𝑺𝑳

> 𝟔𝝈

Τουλάχιστον το 99,73% διεργασίας εντός προδιαγραφών.

Αξιόπιστη και ικανή παραγωγική διαδικασία. Εύρος ανοχών

μικρότερο από το εύρος των προδιαγραφών

Cp  =1 Διαδικασία οριακά ικανοποιητική. Το εύρος των φυσικών

ανοχών, πολύ κοντά στο εύρος των προδιαγραφών

Cp < 1

𝑼𝑺𝑳 − 𝑳𝑺𝑳 <  

6σ

Ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι μικρότερη από τις

προδιαγραφές. Η διαδικασία αδυνατεί να ικανοποιήσει τις

προδιαγραφές- Μη ικανοποιητική
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Η εταιρεία ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕ παράγει κλασσικά ανδρικά και 

γυναικεία ενδύματα υψηλής ποιότητας, καθώς και αξεσουάρ. 

Τα προϊόντα της εταιρίας προωθούνται μέσω εκτεταμένου 

δικτύου διανομής σε πολλά καταστήματα λιανικής και 

επιλεγμένα franchise. Επίσης, γίνονται ταχυδρομικές 

παραγγελίες μέσω εκτενών καταλόγων & παραγγελίες μέσω 

Internet. 
Η κοπή των υφασμάτων υλοποιείται στο Τμήμα Κοπής: Με 

την βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και ειδικών εκτυπωτικών μηχανών, παράγονται τα βασικά 

σχέδια κοπής (πατρόν) και στην συνέχεια τυπώνονται σε 

ειδικό χαρτί 

Τα υφάσματα (τόπια) απλώνονται σε στρώσεις στις τράπεζες 

κοπής και ελέγχονται προσεκτικά για ελαττώματα (κόμπους, 

κακή βαφή, κτλ.), για κάθε στρώση και είδος υφάσματος (1 -

100 στρώσεις). Στρώνονται διαδοχικά ίδιου τύπου υφής 

υφάσματα, διαμορφώνοντας σειρές στρώσεων ίδιου χρώματος 

ή σχεδίου. Το στρώσιμο είναι σημαντική προεργασία για την 

αποφυγή σπατάλης υφασμάτων και παραγωγής 

ελαττωματικών. Η κοπή γίνεται συνήθως με laser, κατά 

περίπτωση όμως μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρικό ψαλίδι ή και 

με χειροκίνητο τρόπο, ανάλογα με το είδος του υφάσματος, το 

πλήθος των στρώσεων και τον όγκο της παραγγελίας. 

Η εταιρία θέτει ως προδιαγραφές την απόκλιση από την 

τιμή στόχο 905 mm ± 15 mm. Προκειμένου να ελεγχθεί η 

ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας με την 

παραγωγική διαδικασία υπό έλεγχο λαμβάνονται 

δείγματα, μετριέται η διάσταση της περιμέτρου της 

μέσης υπολογίζεται η τυπική απόκλιση της περιμέτρου 

των παντελονιών σ = 4 mm. 

(α) Να εξηγήσετε τις έννοιες: ικανότητα μιας παραγωγικής 

διαδικασίας και δείκτης της ικανότητας μιας παραγωγικής 

διαδικασίας. 

(β) Να υπολογίσετε τον δείκτη ικανότητας της διαδικασίας 

παραγωγής παντελονιών Jean ως προς το κρίσιμο 

χαρακτηριστικό ελέγχου: «Περίμετρος μέσης». Τι 

συμπεράσματα προκύπτουν σχετικά με την ικανότητα της 

διαδικασίας; 
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 2ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

Δεδομένα : Ονομαστική τιμή   = 905mm  

Ανοχές =± 15 mm

Τυπική απόκλιση = 4

Υπολογισμός ορίων προδιαγραφών

Το ανώτερο όριο  των προδιαγραφών της περιμέτρου 

του παντελονιού :

USL=  905 + 15 = 920mm  

Το κατώτερο όριο :  LCL = 905 – 15 = 890mm  

Αντικαθιστώντας στο τύπο του δείκτη  ικανότητας

βρίσκουμε   :

Cp=  
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
=  

920 –890

6∗4
= 

30

24
= 1,25 >1 

Διαπιστώνουμε πως ο δείκτης ικανότητας είναι

Cp=1,25>1. Σημαίνει πως πρόκειται για μια

έγκυρη και ικανή διαδικασία καθώς

τουλάχιστον το 99,73% της παραγωγικής

διεργασίας εντοπίζεται εντός

προδιαγραφών. (Τσιότρας, 2016 σελ.68)
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 9
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ TAGUCHI

Σύμφωνα με τον  Taguchi  η 

έλλειψη ποιότητας έχει σχέση με 

απώλειες του μεριδίου αγοράς  και 

πως η μειωμένη ποιότητα ενός 

αγαθού οφείλεται σε καθυστερήσεις 

της παραγωγής, λάθη κατά την 

παραγωγή και επιδιορθώσεις

Ο Τaguchi έλαβε υπόψη του τόσο την επιθυμία των

πελατών για αξιόπιστα προϊόντα όσο και την επιθυμία του

παραγωγού για χαμηλού κόστους προϊόντα

Η συνάρτηση έχει ως  εξής     :   L(x) =  D2 * C

L=  απώλειες της επιχείρησης σε χρήματα

D = απόκλιση από  τιμή  στόχου

C = προσδιορίζεται από το κόστος  επιδιόρθωσης ή 

αντικατάστασης του προϊόντος    

Για την επιχείρηση η απώλεια = 25ευρώ και η

απόκλιση από την τιμή του στόχου D=15mm

Αντικαθιστούμε στη συνάρτηση (1) :

25 =  152 * C 

C = 
𝟐𝟓

𝟏𝟓𝟐

C= 0,111 Άρα L(x)= 0,111 * D2
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπολογισμός για υπερδιάστατο παντελόνι 910 mm. 

Απόκλιση  (910-905)= 5mm,  D=5.

Η συνάρτηση απώλειας , δίνεται από τη σχέση 

L(5) = 0,11 X (5)2 = 2,75 euro

Υποδιάστατο 898 mm

Απόκλιση  (905-898)= 7mm,  D=7

L(7) = 0,11 X (7)2   = 5,39 euro

Διαπιστώνουμε πως και στις δύο περιπτώσεις (που δεν υπάρχει επιστροφή

παντελονιού ή κόστος επιδιόρθωσης), η επιχείρηση θα επωμιστεί κόστος που στην

περίπτωση του μεγαλύτερου παντελονιού ανέρχεται στα 2,75 ευρώ ενώ στο

υποδιάστατο με μόλις 2mm διαφορά το κόστος σχεδόν έχει διπλασιαστεί στα 5,39

ευρώ. Τα κόστη αυτά μεταφράζονται σε κόστη απώλειας φήμης αλλά και

μελλοντικών πωλήσεων για την επιχείρηση.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 9
Δημιουργία διαγραμμάτων ελέγχου 

Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη μηχανή για την 

κατασκευή εξαρτημάτων για ηλεκτρονικά κυκλώματα. Η 

μηχανή παράγει μεγάλες παρτίδες εξαρτημάτων και το κρίσιμο 

χαρακτηριστικό ελέγχου είναι η αντίσταση σε Ohm. Η εταιρεία 

αποφάσισε να ελέγξει τη σταθερότητα της παραγωγικής 

διαδικασίας με την εφαρμογή διαγραμμάτων - R. Για το λόγο 

αυτό, έλαβε διαδοχικά δείγματα για δεκαπέντε μέρες τα οποία 

αποτελούνται από 3 εξαρτήματα το κάθε ένα. Οι παρατηρήσεις 

που ελήφθησαν από τα δείγματα φαίνονται στον πίνακα:  

-Εξηγήστε ποιοι παράγοντες μπορεί να 

προκαλούν τη μεταβλητότητα στο κρίσιμο

χαρακτηριστικό ελέγχου (αντίσταση του 

εξαρτήματος) και περιγράψτε τις δύο βασικές

κατηγορίες αιτιών της μεταβλητότητας.

- Με βάση τα δεδομένα του πίνακα υπολογίστε 

την κεντρική γραμμή και τα όρια των

διαγραμμάτων x και R.

- Να σχολιάσετε τα συμπεράσματα που εξάγονται 

από την εφαρμογή των διαγραμμάτων

ελέγχου. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ήταν 

η διαδικασία εντός ελέγχου;
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ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΜΑ 2ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ

Διάγραμμα μέσης τιμής

Σκοπός είναι ο εντοπισμός των μεταβολών στη μέση τιμή της παραγωγικής 

διεργασίας.

• κ=15 δείγματα,  η=3

• θα υπολογίσουμε το μέσο όρο :   

𝛸κ  =  
σ𝑖=1

𝑛 𝑋 𝜄

3

Π.χ.  :   
𝛸1  =  

1010+991+983

3
= 

2986

3
=  995,33  

• Υπολογισμός των μέσων όρων των 
𝜲κ   :

ന𝜲= 
σ

𝛸𝜅

𝜅
= 995,33+........+1006,67 / 15 =1000,27

• το εύρος  του κάθε δείγματος   

Ισχύει Rk = μεγαλύτερη τιμή-μικρότερη τιμή.

R1 = 1010 - 985  =  25

• Υπολ. μέσου εύρους :

ത𝑅= 
σ

𝑅𝜅

𝜅
= 25+12+.....+11 / 15  = 16,4

• Υπολογίζουμε τα όρια ελέγχου 

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα 3.2. (Τσιότρας, 2016, σελ. 74) βρίσκουμε :

για η =3 το Α2 = 1,023 , αντικαθιστούμε στους τύπους :
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Ημερομηνία Μετρήσεις  (ΟΗΜ) Μ. τιμή Χ Εύρος  

1.9.2018 1010 991 985 995,33 25

2.9.2018 995 996 1007 999,33 12

3.9.2018 990 1003 1015 1002,67 25

4.9.2018 1015 1001 998 1004,67 17

5.9.2018 1013 990 1005 1002,67 23

6.9.2018 994 1001 994 996,33 7

7.9.2018 1018 1009 993 1006,67 25

8.9.2018 994 990 996 993,33 6

9.9.2018 1006 989 1005 1000,00 17

10.9.2018 1002 1007 1006 1005,00 5

11.9.2018 987 1006 997 996,67 19

12.9.2018 1019 996 991 1002,00 28

13.9.2018 999 995 1001 998,33 6

14.9.2018 1005 993 985 994,33 20

15.9.2018 1013 1002 1005 1006,67 11

1000,27 16,40
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

εξέλιξη 

κατω οριο

cl

ανω οριο

Κατά τη μελέτη του ανωτέρου διαγράμματος

διαπιστώνουμε ότι η παραγωγική διαδικασία είναι υπό

έλεγχο γιατί δεν φαίνεται καμία ένδειξη για

περαιτέρω έρευνα.

 Κανένα σημείο δεν βγαίνει εκτός των ορίων

ελέγχου που έχουν υπολογιστεί και

 Δεν παρουσιάζεται καμία ένδειξη όπως διαδοχικά

σημεία πάνω ή κάτω από την κεντρική γραμμή, ή

ανοδική/πτωτική τάση πολλών σημείων.
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Χρησιμοποιούμε τους τύπους :

UCLR = D4 *
𝑅

LCLR = D3 *
𝑅

Βρίσκουμε τις τιμές για η=3 από τον πίνακα σελ. 74 του βιβλίου

(Τσιότρας, 2016) όπου το D3 = 0 και το D4 = 2,574

Αν τα αντικαταστήσουμε στους παραπάνω τύπους βρίσκουμε το

άνω και κάτω όριο ελέγχου του R :

UCLR =  D4 x 
𝑅

= 2,574  x  16,4  = 42,213

LCLR =  D3 x   
𝑅

=  0  x   16,4  =   0

0
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

R ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ LCL CL UCL

Με το διάγραμμα R παρακολουθούμε τη

μεταβλητότητα της διεργασίας, όταν η μέση

τιμή είναι υπό έλεγχο.

Μελετώντας το διάγραμμα καταλήγουμε στο

συμπέρασμα ότι και η μεταβλητότητα

βρίσκεται υπό έλεγχο καθώς σε κανένα δείγμα

το εύρος δεν βγαίνει πέρα από τα όρια

ελέγχου.

Ωστόσο διακρίνουμε πως το σημείο 10 πλησιάζει το

κάτω όριο, και λιγότερο το 6,8,13. Μια ανοδική τάση

στο 11 και 12 και κατόπιν μια απότομη καμπή από

το 12 στο 13.

Τα επόμενα δείγματα θα πρέπει να τύχουν της 

ανάλογης προσοχής. 

Σχεδιασμός διαγράμματος  εύρους-R
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 10
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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1. Να επεξεργαστείτε την πολυκριτήρια μήτρα και να κατατάξετε τις 

εναλλακτικές κατά φθίνουσα σειρά προτίμησης. 

2. Να κάνετε ανάλυση ευαισθησίας μεταξύ της πρώτης και 

δεύτερης επιλογής στη σειρά κατάταξης, μεταβάλλοντας τη 

βαθμολογία της δεύτερης εναλλακτικής κατά ± 25% ως προς το 

κριτήριο f1. 

Να απεικονίσετε τα αποτελέσματα σε ένα διάγραμμα και να τα 

σχολιάσετε συνοπτικά. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
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Επεξεργασία πολυκριτηριακής μήτρας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 42

Κριτήρια Βαρ .Κριτηρίων Υποψήφιοι Νομοί

Σταθμισμένη Βαθμολογία 

Νομών

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5

fi wi ai1 ai2 ai3 ai4 ai5 wi*ai1 wi*ai2 wi*ai3 wi*ai4 wi*ai5

f1 0,2158 3,93 2,07 2,27 2,93 2,07

f2 0,1638 4,97 1,33 4,63 1,23 1,50

f3 0,2578 2,53 2,53 2,40 2,23 2,57

f4 0,2078 2,20 2,07 2,23 1,77 2,70

f5 0,1548 2,50 2,10 2,50 2,50 2,33

1,0000 Σύνολα



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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Κριτήρια Βαρ .Κριτηρίων Υποψήφιοι Νομοί Σταθμισμένη Βαθμολογία Νομών

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5

fi wi ai1 ai2 ai3 ai4 ai5 wi*ai1 wi*ai2 wi*ai3 wi*ai4 wi*ai5

f1 0,2158 3,93 2,07 2,27 2,93 2,07 0,848 0,447 0,490 0,632 0,447

f2 0,1638 4,97 1,33 4,63 1,23 1,50 0,814 0,218 0,758 0,201 0,246

f3 0,2578 2,53 2,53 2,40 2,23 2,57 0,652 0,652 0,619 0,575 0,663

f4 0,2078 2,20 2,07 2,23 1,77 2,70 0,457 0,430 0,463 0,368 0,561

f5 0,1548 2,50 2,10 2,50 2,50 2,33 0,387 0,325 0,387 0,387 0,361

1,0000 Σύνολα 3,159 2,072 2,717 2,163 2,277

Σύμφωνα με τον Πίνακα, S1>S3>S5>S4>S2, οπότε Α1>Α3>Α5>Α4>Α2. 

Η Στερεά Ελλάδα (Α1) κατατάσσεται πρώτη με δεύτερη επιλογή το Βόρειο Αιγαίο (Α3). 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : 
vicky.eclass4u@gmail.com

44

Ανάλυση Ευαισθησίας Καλύτερης Επιλογής



Ανάλυση Ευαισθησίας Καλύτερης Επιλογής
Η ανάλυση ευαισθησίας αφορά την διερεύνηση της επίπτωσης της μεταβολής ενός συγκεκριμένου βαθμού 

μιας επιλογής, για να δούμε κατά πόσο η πρώτη επιλογή παραμένει πρώτη ή όχι. 

Θα κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επιλογής μεταβάλλοντας την 
βαθμολογία της δεύτερης εναλλακτικής κατά ±25% ως προς το πρώτο κριτήριο.  

Πρώτη επιλογή : Α1

Δεύτερη επιλογή: Α3 

Βαθμολογία της δεύτερης εναλλακτικής ως προς το πρώτο κριτήριο: 2,27

Μεταβολή βαθμολογίας: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ➔ΌΤΑΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΆ 25% ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΆ 
25%

2,27  +  25%    =  2,27 (1+0,25) = 2,84

2,27  – 25%    =  2,27 (1-0,25) =1,70
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Ανάλυση Ευαισθησίας μεταξύ πρώτης και δεύτερες επιλογής για 
μεταβολή του α13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ a13
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βαθμός  α13

Ανάλυση Ευαισθησίας Καλύτερης Επιλογής

a13 S1 S3 S1-S3

2,84 3,159 2,84 0,319

2,27 3,159 2,717 0,442

1,7 3,159 2,594 0,565

Πίνακας 2- Ανάλυσης ευαισθησίας της καλύτερης επιλογής σύμφωνα όταν 
μεταβάλλεται  η τιμή του βαθμού που έχει η δεύτερη καλύτερη επιλογή 
στο πρώτο κριτήριο 

Στο διάγραμμα βλέπουμε ότι η διαφορά S1-S3

παραμένει θετική σε όλο το διάστημα που εξετάζουμε

και άρα η πρώτη επιλογή είναι σταθερή στο

εξεταζόμενο διάστημα. Με άλλα λόγια, ο βαθμός του

νομού Βόρειο Αιγαίο για το κριτήριο του ΑΕΠ είτε

αυξηθεί κατά 25% είτε μειωθεί κατά 25% δεν θα

επηρεάσει την κατάταξη και θα συνεχίσει να είναι

καλύτερη επιλογή ο νομός Στερεά Ελλάδα.

(Μπατζιάς, 2008, σ. 88)
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Για μείωση του βαθμού a13 στην 

τιμή 1,7025, ο πολυκριτηριακός

πίνακας διαμορφώνεται ως

ακολούθως, ενώ η διαφορά μεταξύ 

της πρώτης και δεύτερης 

εναλλακτικής γίνεται Sh1-Sh2 =

3,1586-2,5949 = 0,5637.
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Για αύξηση του 

βαθμού a13 
στην τιμή 2,8375, 

ο 

πολυκριτηριακός

πίνακας 

διαμορφώνεται 

ως

ακολούθως, ενώ 

η διαφορά μεταξύ 

της πρώτης και 

δεύτερης 

εναλλακτικής 

γίνεται Sh1-Sh2 =

3,1586-2,8398 = 

0,3188.
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Συνοπτικά, οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:



ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 4-ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 4-

[26-6-20]
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ΔΕΟ42



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : 
vicky.eclass4u@gmail.com 51

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 11
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν μη-ανανεώσιμο πόρο ο 
οποίος θα εξορυχτεί σε δύο περιόδους. Η ζήτηση για τον πόρο 
αυτό σε κάθε μία από τις δύο περιόδους είναι ίδια και δίνεται 
από την εξίσωση: 

Pt = 11 – qt 

όπου Pt είναι η ανά μονάδα τιμή του προϊόντος και qt είναι η 
ποσότητα που εξορύσσεται και καταναλώνεται στην περίοδο t, 
όπου t = 1,2. Επιπλέον υποθέτουμε ότι η κάθε μονάδα του 
πόρου αυτού εξορύσσεται με σταθερό οριακό κόστος MC = €1. 
Η αγορά για τον πόρο αυτό υποθέτουμε ότι είναι τέλεια 
ανταγωνιστική και στις δύο περιόδους. Τέλος, υποθέτουμε ότι 
το πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης είναι r = 20%. 

1.  Υπολογίστε την μέγιστη ζητούμενη ποσότητα από τους 
καταναλωτές σε κάθε περίοδο και δείξτε την ποσότητα αυτή στο 
διάγραμμα Ζήτησης-Προσφοράς. 

2 . Αρχικά υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του μη-
ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 35 μονάδες. Υπολογίστε την 
ποσότητα του πόρου που θα εξορυχτεί σε κάθε μία από τις δύο 
περιόδους και εξηγείστε την απάντησή σας. Σε ποια τιμή θα 
πωλείται ο πόρος στην περίπτωση αυτή; 

3.  Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του 
μη-ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 10 μονάδες. Υπολογίστε την 
ποσότητα του πόρου που θα εξορυχτεί σε κάθε μία από τις δύο 
περιόδους (εξηγείστε την απάντησή σας και όπου είναι 
απαραίτητο παραθέστε τα απαραίτητα βήματα των 
υπολογισμών σας). 

4. Υπολογίστε την τιμή του πόρου σε κάθε μία από τις δύο 
περιόδους. 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι πηγές για την εκμετάλλευση 

ενέργειας που προκύπτουν από φυσικές διαδικασίες όπως είναι ο αέρας, ο ήλιος κλπ.  

Σήμερα, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αναγκαία καθώς, πέρα 

από την πετρελαϊκή κρίση, οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο κλπ) 

προκαλούν μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον

1. Αποτελεσματική Κατανομή Εξαντλήσιμου Φυσικού Πόρου

Δεδομένα:

Εξίσωση ζήτησης: Pt = 11 - qt, t = 1, 2, MC = 1 € , r = 20%.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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Υπολογισμός Μέγιστης Ποσότητας Ζήτησης
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Στην τέλεια ανταγωνιστική αγορά ισχύει P=MC

Εφόσον η ζήτηση είναι ίδια και στις δύο περιόδους ισχύει η ίδια συνάρτηση και άρα:

Περίοδος 1η : P1 = MC=> 11 - q1 = 1 => q1 = 10

Περίοδος 2η : P2 = MC=> 11 - q2 = 1 => q2 = 10

Για να απεικονίσουμε τη συνάρτηση ζήτησης χρειαζόμαστε δύο σημεία:

Αν q=0 τοτε P=11 αν P = 0 τότε q=11



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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Διάγραμμα  2 - Ζήτηση 1ης Περιόδου
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P

Q

1

1

1

1

1

M

C

1

0

1η περίοδος

Αντίστοιχα θα έχουμε το διάγραμμα για την δεύτερη περίοδο:

2η περίοδος



Υπολογισμός Ποσότητας Εξόρυξης Πόρου με Q=35
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Αν η πεπερασμένη ποσότητα του εξαντλήσιμου φυσικού πόρου

είναι Q=35 μονάδες τότε επαρκεί να καλύψει τη ζήτηση και στις

δύο περιόδους Q1=10 + Q2 = 10 και Qσυνολικό = 20

Αρα η ποσότητα φτάνει και μάλιστα θα μείνει και υπόλοιπο

Q=15 μονάδες

Τι τιμή που θα πωλείται ο πόρος είναι:

P = 11 - 10=1€



Υπολογισμός Ποσότητας Εξόρυξης Πόρου με Q=10
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Αν η πεπερασμένη ποσότητα του πόρου είναι  Q=10 μονάδες ο 

πόρος δεν φτάνει ώστε να μπορεί να καλυφθεί η μέγιστη 

ζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση θα βρούμε εκείνη την 

κατανομή των 10 μονάδων που θα είναι η πιο αποτελεσματική 

για τις δύο περιόδους.  Για να υπολογίσουμε την κατανομή 

αυτή, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις παρούσες αξίες του 

καθαρού οριακού οφέλους PVNB στις δύο περιόδους και να τις 

εξισώσουμε. Οι υπολογισμοί θα γίνουν ως εξής 

Καθαρά οριακά οφέλη = ζήτηση

μείον οριακό κόστος

Περίοδος 1η: NB1 = 11 - q1 - 1= 10– q1 και

PVNB1=NB1 ( είναι στην ίδια περίοδο)

άρα

Περίοδος 2η : PVNB2=NB2/(1+r)



Υπολογισμός Τιμής του Πόρου σε κάθε Περίοδο
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Περίοδος 1η : P1 = 11 - q1 = 11- 5,45=5,55

Περίοδος 2η P2 = 11 – q2 = 11- 4,45=6,55
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 12

• Εταιρεία εξορύξεων μεταλλεύματος θα ξεκινήσει σύντομα τις
δραστηριότητές της. Η εταιρεία μπορεί να παράγει μέχρι 3.000 tn
μετάλλευμα ετησίως.

• Για κάθε tn παραγόμενου προϊόντος προκύπτει 1 tn στερεών
απορριμμάτων. Η εταιρεία έχει τις παρακάτω επιλογές για τη
διαχείριση των στερεών απορριμμάτων:

• (α) να χρησιμοποιεί ιδιωτική επιχείρηση μεταφοράς, διαχείρισης και
διάθεσης απορριμμάτων με κόστος 180 €/tn,

• (β) να εγκαταστήσει και να λειτουργεί δικό της ημιαυτοποιημένο
σύστημα επεξεργασίας με κόστος εγκατάστασης 75.000€ και κόστος
λειτουργίας 85 €/tn και

• (γ) να εγκαταστήσει και να λειτουργεί δικό της πλήρως
αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας με κόστος εγκατάστασης
220.000€ και κόστος λειτουργίας 15 €/tn.

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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1. Να υπολογίσετε για διαφορετικές ποσότητες παραγωγής (άρα και 
διαφορετικές ποσότητες στερεών απορριμμάτων) τα συνολικά κόστη ανά 
σχέδιο. Να κατασκευάσετε τον σχετικό Πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

2. Να υπολογίσετε τα επίπεδα παραγωγής για τα οποία το κάθε σχέδιο 
παρουσιάζεται καλύτερο. 

Σημ.: Για την απάντησή σας, να θεωρήσετε παραγωγή από 0-3.000 tn 
ετησίως, οπότε και προκύπτουν αντίστοιχα 0-3.000 tn ετησίως στερεά 
απορρίμματα. 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• Από τα δεδομένα του 
θέματος προκύπτουν τα 
ακόλουθα, όπου F τα 
σταθερά έξοδα (από 
όπου υπολογίζεται το 
σταθερό κόστος) και V 
τα μεταβλητά έξοδα 
(από όπου υπολογίζεται 
το μεταβλητό κόστος: 
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TIPS Διαγράμματος:
-Οριζόντιος άξονας = ποσότητα Q

-Κάθετος άξονας = Έσοδα & Έξοδα

-Οι καμπύλες V, R1, R2, R3 ξεκινούν όλες 

από το σημείο (0,0)

-Η καμπύλη σταθερού κόστους F είναι 

οριζόντια και παράλληλη με τον οριζόντιο 

άξονα

-H καμπύλη F+V ξεκινάει από την αρχή της 

καμπύλης σταθερού κόστους F (τομή με 

κάθετο

άξονα).

-Ο σχεδιασμός των γωνιών ω γίνεται 

μεταξύ των καμπυλών R και F

-σχεδίαση κάθετων γραμμών για την 

ποσότητα Q στα 3 νεκρά σημεία με 

σύμβολο Ν.

-SOS: η διακεκομμένη καμπύλη της 

απασχολούμενης δυναμικότητας 100% είναι 

στη μέση

του διαγράμματος, μετά τα 2 πρώτα νεκρά 

σημεία.



4.2 Αξιολόγηση σχεδίων ως προς τα επίπεδα παραγωγής 
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Με βάση το διάγραμμα παρατηρούμε ότι για μικρή ποσότητα 

παραγωγής (περίπου μέχρι 750 tn) το κόστους του σχεδίου (α) είναι 

το μικρότερο (η μπλε γραμμή είναι πιο χαμηλά από τις άλλες δύο), 

για κάπως μεγαλύτερη παραγωγή (περίπου 750-2100 tn) υπερτερεί 

το σχέδιο (β) (κόκκινη γραμμή) ενώ για μεγαλύτερη παραγωγή το 

σχέδιο (γ) έχει το μικρότερο κόστος (η πράσινη γραμμή βρίσκεται 

χαμηλότερα από τις άλλες δύο). 

Τα σημεία μετάβασης από ένα σχέδιο στο άλλο είναι ουσιαστικά τα δύο 

χαμηλότερα σημεία τομής (νεκρά σημεία) των ευθειών. Τα αντίστοιχα 

επίπεδα παραγωγής υπολογίζονται ως εξής: 

𝑇𝐶(𝑎) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝑎) + 𝑉(𝑎)𝑄1 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄1 ⇒ 
𝑄1 = 789,473 ≅ 790 𝑡𝑛
𝑇𝐶(𝛾) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝛾) + 𝑉(𝛾)𝑄2 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄2 ⇒ 
𝑄2 = 2071,429 ≅ 2071 𝑡𝑛

Τα σημεία μετάβασης από ένα σχέδιο στο άλλο είναι ουσιαστικά τα δύο 

χαμηλότερα σημεία τομής (νεκρά σημεία) των ευθειών. Τα αντίστοιχα 

επίπεδα παραγωγής υπολογίζονται ως εξής: 

𝑇𝐶(𝑎) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝑎) + 𝑉(𝑎)𝑄1 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄1 ⇒ 
𝑄1 = 789,473 ≅ 790 𝑡𝑛
𝑇𝐶(𝛾) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝛾) + 𝑉(𝛾)𝑄2 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄2 ⇒ 
𝑄2 = 2071,429 ≅ 2071 𝑡𝑛

Συνεπώς για επίπεδο παραγωγής 0-790 tn καλύτερο είναι το 

σχέδιο (α) (ιδιωτική επιχείρηση), για παραγωγή από 790-2071 tn

το σχέδιο (β) (ημιαυτοματοποιημένο σύστημα) και για παραγωγή 

μεγαλύτερη από 2.071 tn το σχέδιο (γ) (πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα). 

Συνεπώς για επίπεδο παραγωγής 0-790 tn καλύτερο είναι το 

σχέδιο (α) (ιδιωτική επιχείρηση), για παραγωγή από 790-2071 tn

το σχέδιο (β) (ημιαυτοματοποιημένο σύστημα) και για παραγωγή 

μεγαλύτερη από 2.071 tn το σχέδιο (γ) (πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα). 



ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 68

Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση πλαστικού και σας προσλαμβάνει σύμβουλό της. Η 

επιχείρηση σχεδιάζει μια επένδυση η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει παραγωγική δυναμικότητα 43.520 

τόνων ετησίως. Η επιχείρηση υπολογίζει ότι τα σταθερά της κόστη αναγόμενα ετησίως (ετήσιες αποσβέσεις 

αρχικής επένδυσης) είναι 5.325.920 €. Επίσης, το κόστος εργασίας ανέρχεται σε 60 € ανά τόνο παραγόμενου 

πλαστικού, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε 40 € ανά τόνο παραγόμενου πλαστικού και το κόστος συλλογής 

σε 29 € ανά τόνο παραγόμενου πλαστικού. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες απαντήστε στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

(α) Εξηγείστε εάν και γιατί θα προτείνατε να προχωρήσει η επιχείρηση στην επένδυση με τα παραπάνω 

δεδομένα στην περίπτωση που η τρέχουσα τιμή στην αγορά είναι 200 € ανά τόνο πλαστικού (υπολογίστε το 

κέρδος ή την ζημία). 

(β) Εάν η επιχείρηση επιλέξει να λειτουργήσει στο 90% της παραγωγικής της δυναμικότητας (με τα ίδια 

σταθερά κόστη) και επιθυμεί να έχει κέρδος 10% επί των ακαθάριστων συνολικών εσόδων της, υπολογίστε 

την ελάχιστη τιμή που θα πρέπει να ισχύει στην αγορά (με ακρίβεια δυο δεκαδικών). 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ Α
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ Β
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 13
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές μεθοδολογίες, σύμφωνα με την 

SETAC, είναι και αυτή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA). 

1. Να δοθεί ο ορισμός της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) 

2. Να δοθεί το πλαίσιο για μια πλήρη μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

(επιγραμματικά) σύμφωνα με την SETAC. 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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Ανάλυση Κύκλου Ζωής
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Η SETAC ορίζει την Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως «μια τεχνική εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή 

μια δραστηριότητα, με την οποία αναγνωρίζονται και υπολογίζονται ποσοτικά η 

χρησιμοποιούμενη ενέργεια και ύλη καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται 

στο περιβάλλον». 

2. Στάδιο 1: Προσδιορισμός του στόχου και της έκτασης (goal and definition) μιας 

μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που αποτελεί το σχεδιαστικό τμήμα της μελέτης. 

Στάδιο 2: Αναλυτική απογραφή (inventory analysis), όπου υπολογίζεται το ισοζύγιο 

της ύλης και της ενέργειας κατά τους μετασχηματισμούς του προϊόντος. 

Στάδιο 3: Εκτίμηση επιπτώσεων (impact assessment), που περιλαμβάνει την 

κατάταξη, τον χαρακτηρισμό και την αποτίμηση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

Στάδιο 4: Εκτίμηση βελτιώσεων (improvement assessment), όπου αναζητούνται 

ευκαιρίες βελτίωσης, δηλαδή μείωσης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. 
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ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
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Επιδίωξη Η επιδίωξη αφορά τον λόγο για τον οποίο 

διεξάγουμε την ΑΚΖ. Η επιδίωξη εξαρτάται από το βάθος της 
ανάλυσης στο οποίο επιθυμούμε να φτάσουμε, το είδος των 
πληροφοριών που απαιτούνται, τον σκοπό της μελέτης μας και 
το είδος των αποφάσεων που θα παρθούν με βάση τα 
αποτελέσματα της μελέτης μας. Ένας αρχικός διαχωρισμός στα 
είδη των επιδιώξεων γίνεται με βάση τη χρήση των 
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: Για εσωτερική χρήση σε μια εταιρεία, π.χ. 
για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού βαθμού απόδοσής της. 
Για εξωτερική χρήση, π.χ. για το δημόσιο συμφέρον.

Αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης 

καθορίζει τα όρια του υπό μελέτη 
συστήματος, τις απαιτήσεις δεδομένων, τις 
υποθέσεις και τους περιορισμούς. Επιπλέον, 
θα πρέπει να ορίζονται επαρκώς τόσο τα 
γεωγραφικά όσο και τα χρονικά (διάρκεια ζωής 
του προϊόντος, χρονικός ορίζοντας 
κατεργασίας και επιδράσεων) όρια της 
μελέτης. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να 
εκτιμάται η μεταβλητότητα των μεγεθών και 
των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψιν κατά 
τη μελέτη. 



• Λειτουργική μονάδα Η λειτουργική 
μονάδα πρέπει να είναι μετρήσιμη και σχετική 
με τα στοιχεία εισόδου και εξόδου. Αποτελεί 
μέτρο απόδοσης του συστήματος και ο 
καθορισμός της πρέπει να γίνεται με σαφήνεια, 
ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της μελέτης και 
το αντικείμενο αυτής. Ένα παράδειγμα 
προσδιορισμού μιας λειτουργικής μονάδας είναι 
«η ποσότητα καθαριστικών που απαιτείται για 
να καθαριστεί ένα νοικοκυριό». Σε αυτή την 
περίπτωση, ως λειτουργική μονάδα λαμβάνεται 
το m2 και όλα τα μεγέθη ανάγονται σε αυτή. Η 
σωστή επιλογή της λειτουργικής μονάδας 
επηρεάζει τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. 
Εάν επιλεχθεί σωστά, τότε και τα αποτελέσματα 
θα έχουν πρακτική εφαρμογή.
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Εκτίμηση ποιότητας δεδομένων 
Η ποιότητα των δεδομένων καθορίζει σε 
σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία της ΑΚΖ. 
Οι πηγές, λοιπόν, των δεδομένων πρέπει 
να αναφέρονται με λεπτομέρεια, να 
επιλέγονται με προσοχή και να ελέγχονται 
για την αξιοπιστία τους. Η ποιότητα των 
δεδομένων επηρεάζεται από τους εξής 
παράγοντες: την πηγή των δεδομένων, 
τη μέθοδο συλλογής, τον τρόπο 
παραγωγής τους, το κόστος και τον χρόνο 
συλλογής



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος (χρήσης ενέργειας και πρώτων
υλών, ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους κ.ο.κ.) καθ' όλη την διάρκεια
του κύκλου ζωής του από την παραγωγή μέχρι την απόρριψή του.

Για ένα προϊόν αναψυκτικού τύπου σόδας:
3.1 Επισκεφτείτε σημεία λιανικής πώλησης και καταγράψτε τους τύπους, τις

συσκευασίες και τα μεγέθη του προϊόντος.

3.2 Βάσει των συσκευασιών που κυκλοφορούν να προτείνετε την
καταλληλότερη λειτουργική μονάδα του προϊόντος για την εκπόνηση μιας
μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής αυτού.

3.3 Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κριτήρια επιλογής συσκευασίας και μεγέθους
από τους καταναλωτές;



Πιο αναλυτικά: 

• 1 Ορίζεται το προϊόν ως 
λειτουργική μονάδα, προσδιορίζεται ο σκοπός της μελέτης και η χρήση των 
αποτελεσμάτων, καθορίζονται το περιεχόμενο και τα όρια της μελέτης, 
θεσπίζεται η στρατηγική ανάλυσης & η διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων. 

• 2) Πλήρης καταγραφή 
(με ποσοτικά στοιχεία) των ενεργειακών απαιτήσεων, πρώτων υλών, αέριες 
εκπομπές, υγρών και στερεών αποβλήτων και άλλων εκπομπών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

• 3) Γίνεται ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση 
των οικολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
επιπτώσεων καθώς και των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, έμμεσων ή 
άμεσων. 

• 4) Πραγματοποιείται ανάλυση των 
υφιστάμενων ευκαιριών για βελτίωση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου 
του σχεδιασμού, τρόπου παραγωγής, κατανάλωση πρώτων υλών, χρήση και 
διαχείριση αποβλήτων.
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1) ορισμός στόχου και εύρους 

ανάλυσης

2) απογραφή 

3) εκτίμηση επιπτώσεων 

4) εκτίμηση βελτιώσεων 



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ

• Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι η διαδικασία

καταγραφής και ανάλυσης των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων ενός προϊόντος (χρήσης ενέργειας και

πρώτων υλών, ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους

κ.ο.κ.) καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του

από την παραγωγή μέχρι την απόρριψή του.

• Η βασική έννοια της αποτίµησης κύκλου ζωής 
είναι η καταγραφή όλων των ρευµάτων υλικού και 
ενέργειας που συνδέονται µε ένα προϊόν, µια 
διαδικασία ή µια υπηρεσία. Η πλήρης ζωή των 
προϊόντων ή του συστήµατος προϊόντων 
εξετάζεται από «από τη γέννησή έως την 
παρακμή του» 

Οι ευρύτεροι  στόχοι μιας μελέτης ΑΚΖ είναι: 

• Η παροχή μιας όσο το δυνατόν πιο

ολοκληρωμένης εικόνας των αλληλεπιδράσεων

μεταξύ μιας δραστηριότητας και του περιβάλλοντος.

• Η συνεισφορά στην κατανόηση της

αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τη φύση των

περιβαλλοντικών συνεπειών στο σύνολό τους, οι

οποίες οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

• Η λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να υπάρξουν

περιβαλλοντικές βελτιώσεις.
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Για ένα προϊόν αναψυκτικού 

τύπου σόδας:
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η λειτουργική μονάδα πρέπει να είναι μετρήσιμη και σχετική

με τα στοιχεία εισόδου και εξόδου. Αποτελεί μέτρο απόδοσης

του συστήματος και ο καθορισμός της πρέπει να γίνεται με

σαφήνεια, ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της μελέτης και το

αντικείμενο αυτής.

Η σωστή επιλογή της λειτουργικής μονάδας επηρεάζει τη

χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. Εάν επιλεχθεί σωστά, τότε

και τα αποτελέσματα θα έχουν πρακτική εφαρμογή. Αυτό

σημαίνει ότι πρέπει να παρέχει όλη την πληροφόρηση που

απαιτείται για το εξεταζόμενο σύστημα (εισροές–εκροές) από

την παραγωγή έως την τελική διάθεση αλλά και να επιτρέπει

τη σύγκριση με ένα άλλο σύστημα που έχει την ίδια χρήση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- ECLASS4U 84

Η συνήθης εναλλακτική βάση για 

κατανάλωση του προϊόντος στο σπίτι 

είναι το κουτί αλουμινίου 330ml. Σε αυτή 

την περίπτωση, το μέγεθος συσκευασίας 

είναι μικρό και γίνεται σε εμπορικά 

κατάστημα λιανικού εμπορίου 

(supermarket, περίπτερα, αυτόματοι 

πωλητές), ενώ μικρές είναι και οι 

ποσότητες που αγοράζονται από τους 

καταναλωτές. 

Η συνήθης εναλλακτική βάση για 

κατανάλωση σε οργανωμένους χώρους 

εστίασης είναι η γυάλινη φιάλη 250ml 

επιστρεφόμενη. Σε αυτή την περίπτωση, 

το μέγεθος συσκευασίας είναι μεγαλύτερο 

και γίνεται από καταστήματα χονδρικής 

πώλησης ποτών (κάβες), οι ποσότητες 

αγοράς είναι μεγάλες και οι συσκευασίες 

επιστρέφονται στους προμηθευτές. 



Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιεί ένας

καταναλωτής για να επιλέξει συσκευασία και μέγεθος

αναψυκτικού τύπου σόδα, όπως είναι η COCA COLA,

λαμβάνει υπόψη του διάφορα κριτήρια που αφορούν Την ευκολία

πρόσβασης στο σημείο πώλησης, Τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης στο

ράφι, Εξασφάλιση φρεσκάδας , Αξιοποίηση προσφορών για

μεγαλύτερες ποσότητες- συσκευασίες, κ.α.

η επιλογή συσκευασίας και μεγέθους εξαρτάται από τα κριτήρια που θέτει ο

κάθε καταναλωτής με βάση τις ανάγκες και προσδοκίες του από την

αγορά ενός αναψυκτικού τύπου σόδας.

Παρατηρείται δε η εκδήλωση διαφορετικής στάσης για τα αναψυκτικά με βάση

τις συνθήκες αγοράς, ανά περίοδο- εποχή και ανάλογα με το επίπεδο

κατανάλωσης. Έτσι, αν το κατάστημα που διαθέτει αναψυκτικά βρίσκεται σε

κοντινή απόσταση και ο καταναλωτής μπορεί πιο εύκολα και ανέξοδα να τα

αγοράσει όποτε θέλει, προτιμά μικρότερες συσκευασίες, π.χ. αγοράζει μια εξάδα

γυάλινων μπουκαλιών COCA-COLA [αναψυκτικού τύπου σόδας] ή ακόμη και

μεμονωμένα μπουκάλια, π.χ. 1-2 περιεκτικότητας 330ml, όσο η καθημερινή του

κατανάλωση.

Όσο αυξάνεται η απόσταση ή η δυσκολία πρόσβασης

στο σημείο πώλησης, ο καταναλωτής καλύπτει τις

αγοραστικές ανγάκες του με μεγαλύτερες συσκευασίες,

π.χ. μπουκάλι λίτρου ή 12αδα μπουκαλιών σε χάρτινη

συσκευασία – τυποποιημένης ποσότητας, δηλαδή 12

μπουκάλια των 330ml, ή δίλιτρα.

Μεγαλύτερες συσκευασίες επίσης επιλέγουν οι 

καταναλωτές όταν είναι περίοδος εορτών, όταν έχουν 

κάποια εκδήλωση στο σπίτι ή στο γραφείο, για τα 

παιδικά ή άλλα πάρτι, οπότε και χρειάζεται μεγαλύτερη 

ποσότητα για να καλύψει και τις ανάγκες των 

επισκεπτών του. 

Επειδή όταν ανοιχθεί μια συσκευασία 

αναψυκτικού τύπου σόδας, αλλοιώνεται η γεύση 

του λόγω απώλειας ανθρακικού, οι καταναλωτές 

συχνά προτιμούν μικρότερες συσκευασίες, όπως 

το αλουμινένιο κουτάκι των 330ml αντί 

μεγαλύτερων συσκευασιών. 

Τέλος, αν διατίθεται το προιόν σε προσφορά σε συγκεκριμένο 
μέγεθος και συσκευασία, π.χ. συσκευασία των 24 μπουκαλιών σε 
τιμή 18 μπουκαλιών ή σε προσφορά 1+1 δώρο, ο καταναλωτής 
δελεάζεται από τη συμφερότερη σχέση κόστους οφέλους και 
προτιμά ανάλογα συσκευασία και μέγεθος. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 14
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Περιβαλλοντική Πλευρά:

Στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών
ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το
περιβάλλον.

• Περιβαλλοντική Επίπτωση: 

Κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, αρνητική ή θετική, η οποία 
προκύπτει, εν όλω ή εν μέρει, από τις περιβαλλοντικές 
πλευρές ενός οργανισμού. 



Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος: 
Διαδικασία ΠιστοποίησηςΚεφ. 22

Πληροφορίες που περιέχονται στα πρότυπα

– Η αρχική περιβαλλοντική θεώρηση

– Το μητρώο περιβαλλοντικών θεμάτων & επιπτώσεων

– Η περιβαλλοντική πολιτική

– Αρχείο νομοθεσίας

– Περιβαλλοντικοί σκοποί & στόχοι

– Πρόγραμμα διαχείρισης περιβάλλοντος

– Δομή & υπευθυνότητες

– Περιβαλλοντικές διαδικασίες

– Περιβαλλοντική εκπαίδευση & ενημέρωση

– Περιβαλλοντική επικοινωνία

– Εγχειρίδιο διαχείρισης περιβάλλοντος

– Έλεγχος στοιχείων

– Λειτουργικός έλεγχος

– Ετοιμότητα σε έκτακτες καταστάσεις

– Παρακολούθηση & μέτρηση

– Μη-συμμόρφωση, διόρθωση & πρόληψη

– Περιβαλλοντικά αρχεία

– Ελεγκτική

– Επιθεώρηση από τη διοίκηση

Κ
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



• Να κατατάξετε τις 
περιβαλλοντικές 
πλευρές των παρακάτω 
επιχειρήσεων σε άμεσες 
και έμμεσες. 
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ΕΙΔΗ ΡΥΠΩΝ
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Αναγνώριση 
περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

• Φύση επίπτωσης (θετική, αρνητική) 

• Είδος επίπτωσης (άμεση, έμμεση, συσσωρευτική) 

• Διάρκεια επίπτωσης (συνεχής/ασυνεχής, 
βραχυχρόνια/μακροχρόνια, μόνιμη/προσωρινή) 

• Έκταση επίπτωσης (επιτόπια, τοπική, περιφερειακή) 
• Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (πιθανή, 
βέβαιη) 

• Αναστρεψιμότητα επίπτωσης (αναστρέψιμη, μη 
αναστρέψιμη) 

• Ευαισθησία πόρου/αποδέκτη (μικρή, μεσαία, υψηλή) 

• Μέγεθος επίπτωσης (μικρή, μεσαία, μεγάλη)

• Φύση επίπτωσης (θετική, αρνητική) 

• Είδος επίπτωσης (άμεση, έμμεση, συσσωρευτική) 

• Διάρκεια επίπτωσης (συνεχής/ασυνεχής, 
βραχυχρόνια/μακροχρόνια, μόνιμη/προσωρινή) 

• Έκταση επίπτωσης (επιτόπια, τοπική, περιφερειακή) 
• Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (πιθανή, 
βέβαιη) 

• Αναστρεψιμότητα επίπτωσης (αναστρέψιμη, μη 
αναστρέψιμη) 

• Ευαισθησία πόρου/αποδέκτη (μικρή, μεσαία, υψηλή) 

• Μέγεθος επίπτωσης (μικρή, μεσαία, μεγάλη)

Θετική επίπτωση 
• Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης αποβλήτων 

(π.χ. αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας) 

κατά την αναβάθμιση μιας βιομηχανίας 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω επέκτασης 

ενός ξενοδοχείου

• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιτίας της 

κατασκευής δρόμου κοντά

Αρνητική επίπτωση 

• Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από τη 

λειτουργία μιας βιομηχανίας • Έκλυση σκόνης από 

σωρούς πρώτων υλών • Ηχορύπανση κατά την 

κατασκευή ενός δρόμου

Θετική επίπτωση 
• Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης αποβλήτων 

(π.χ. αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας) 

κατά την αναβάθμιση μιας βιομηχανίας 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω επέκτασης 

ενός ξενοδοχείου

• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιτίας της 

κατασκευής δρόμου κοντά

Αρνητική επίπτωση 

• Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από τη 

λειτουργία μιας βιομηχανίας • Έκλυση σκόνης από 

σωρούς πρώτων υλών • Ηχορύπανση κατά την 

κατασκευή ενός δρόμου

Φύση επίπτωσης
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
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1. Τύπος (θετική, αρνητική, άμεση, έμμεση, αθροιστική), 
2. Μέγεθος (σοβαρή, μέτρια, χαμηλή),
3. Γεωγραφική έκταση (έκταση/τοποθεσία: περιοχή/καλυμένος όγκος, κατανομή), 
4. Χρόνος εκδήλωσης (κατασκευής, λειτουργίας, παύσης λειτουργίας, άμεσα, 
καθυστερημένα),
5. Διάρκεια (μικρή, μακρά διακεκομένη, συνεχής), 
6. Αναστρεψιμότητα (αναστρεψιμη / μη αναστρέψιμη), 
7. Πιθανότητα (πιθανότητα, ασάφεια, εμπιστοσύνη στην προβλεψιμότητα), 8. 
Σημαντικότητα (τοπική, εθνική, παγκόσμια).

Κριτήρια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Τα κριτήρια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία ενός τεχνικού 

έργου είναι τα παρακάτω σύμφωνα με την βιβλιογραφία : 
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Ως Επίπτωση ορίζεται κάθε αλλαγή, θετική ή αρνητική, που 

προκαλείται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, εξαιτίας 

ενός έργου ή δραστηριότητας.

Ως Εκτίμηση Επιπτώσεων ορίζεται η επίσημη ανάλυση πρόβλεψης και αξιολόγησης των εν δυνάμει 

επιπτώσεων μιας νέας πολιτικής πριν αυτή υιοθετηθεί . Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , με κοινό πάντα στοιχείο την προστασία του περιβάλλοντος

• εργαλείο λήψης αποφάσεων και που σκοπό έχει να προσδιορίσει και να εκτιμήσει τις πιθανές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις κύριες προτεινόμενες ενέργειες ανάπτυξης

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα

διεπιστημονικό έργο που εξαρτάται στο σύνολο του από επιστημονικούς και

τεχνικούς υπολογισμούς.
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Είδος 
επίπτωσης 

Άμεση επίπτωση: σχετίζεται άμεσα με 

το έργο/δραστηριότητα, πχ 

• Έκλυση ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη 
λειτουργία μιας βιομηχανίας

Έμμεση: σχετίζεται έμμεσα με το 

έργο/δραστηριότητα, πχ

• Τόνωση της τοπικής οικονομίας Συσσωρευτική: 
• Αύξηση της οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή

Συνεχής, πχ • Ηχορύπανση από τη λειτουργία βιομηχανίας 

Ασυνεχής, πχ • Εποχιακή αύξηση της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας της 

λειτουργίας ξενοδοχείου τους μήνες Μαι-Οκτ Βραχυχρόνια, πχ • Έκλυση 
σκόνης κατά την κατασκευή έργου

Μακροχρόνια, πχ • Έκλυση σκόνης από τη λειτουργία βιομηχανίας που 

χρησιμοποιεί αδρανή υλικά ως πρώτες ύλες (π.χ. άμμο) 

Μόνιμη, πχ • Υποβάθμιση οικοσυστήματος εξαιτίας της κατασκευής 

οδοποιίας 

Προσωρινή, πχ • Τόνωση της τοπικής οικονομίας εξαιτίας της ύπαρξης 

εργοταξίου για 6 μήνες στην περιοχή

Διάρκεια επίπτωσης 

Σημαντική επίπτωση • Εκτείνονται στον χώρο και στον χρόνο • Δεν αφομοιώνονται • Πάνω ή πολύ 

κοντά σε περιβαλλοντικά όρια και περιορισμούς • Δεν συμβαδίζουν με περιβαλλοντικές πολιτικές, σχέδια 
χρήσεων γης κλπ • Μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία & ασφάλεια • Μπορούν να προκαλέσουν 
περιορισμό στη χρήση των πόρων, με τους οποίους ο άνθρωπος εξασφαλίζει τη διαβίωσή του
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Είδος επιπτώσεων 

• Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά
•  Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά
χαρακτηριστικά 
• Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
• Επιπτώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό - χρήσεις γης 
• Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον • Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις 

στο περιβάλλον • Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα • 
Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις στην ποιότητα του 
αέρα • Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία • 
Επιπτώσεις στα νερά

Μέτρα αντιμετώπισης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Μέτρα κατά: 
• τον σχεδιασμό 
• την κατασκευή 
• τη λειτουργία
• τη φάση παύσης λειτουργίας 
• Αναλυτική περιγραφή των πρόσθετων μέτρων 
που προτείνονται από τον μελετητή για να 
αντιμετωπιστούν οι σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις του έργου/ δραστηριότητας, εκτός 
από αυτά που έχουν ενσωματωθεί στον 
σχεδιασμό
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Μέθοδοι εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

❖Έρευνα πεδίου (Field surveys) 

❖Παρακολούθηση και καταγραφή συγκεκριμένων παραμέτρων 

(Monitoring) 

❖Προσομοίωση και χρήση μοντέλων για συγκεκριμένα προβλήτα 

επιπτώσεων (Modeling) 

❖Βιβλιογραφική ενημέρωση και αναζήτηση παρόμοιων 

περιπτώσεων (Literature searches) 

❖Συναντήσεις εργασίας (Workshops) 

❖Συνεντεύξεις με ειδικούς (Interviews with specialist)

❖Δημοσκοπήσεις (Public opinion polls)
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