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1. Ποια είναι τα βασικά σημεία της προσέγγισης ΔΟΠ;

◦Ορισμός Διοίκησης Ολικής Ποιότητας= Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων 

που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Η φιλοσοφία βασίζεται στη στρατηγική της διαρκούς βελτίωσης 

του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών). Βασικό πυρήνα στη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ αποτελεί το ότι η ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας και η 

εξυπηρέτηση του πελάτη, δεν μπορεί να υπάρξει, εάν δεν υπάρχει ποιότητα σε όλα τα 

προηγούμενα στάδια των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

◦Ως σύστημα, η ΔΟΠ αποτελείται από ένα συνολικό πλαίσιο στρατηγικών και πολιτικών, που 

αφορούν την ποιότητα και τις σχέσεις της με όλες τις γενικές στρατηγικές, το όραμα, την 

αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους. 

◦Περιλαμβάνει επίσης: συστήματα, διαδικασίες, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που αφορούν 

τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση ποιότητας παντού (π.χ. ISO). Τελικά, η ΔΟΠ αποτελεί μια 

οργανωσιακή κουλτούρα η οποία δίνει έμφαση στην εξασφάλιση της ποιότητας.

◦ Τα εμπόδια στην εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ που μπορούν να ταξινομηθούν σε 

πέντε κατηγορίες:

◦ α) στρατηγικά, β) διαρθρωτικά, γ) ανθρώπινα, δ) συγκυριακά, ε) διαδικαστικά. 

◦ Στρατηγικά εμπόδια: προβλήματα λόγω αυταρχικής διοίκησης, ελλιπής σχεδιασμός. 

◦ Διαρθρωτικά: ανεπάρκεια πόρων, ανεπαρκής και αναποτελεσματική επικοινωνία. 

◦ Ανθρώπινα: έλλειψη δέσμευσης του προσωπικού, απροθυμία. 

◦ Συγκυριακά: αδυναμία εδραίωσης κουλτούρας ποιότητας, παγιωμένη αντίληψη υψηλού κόστους 

για την ποιότητα. 

◦ Διαδικαστικά: έλλειψη πελατοκεντρικού προσανατολισμού, αντιμετώπιση ποιότητας ως 

γραφειοκρατικής διαδικασίας.

◦ Τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή της ΔΟΠ αφορούν τη βελτίωση στα ακόλουθα: 

◦ 1) Ασφάλεια και υγιεινή ,2) Επικοινωνία ,3) Ποιότητα διοίκησης ,4) Ικανοποίηση του πελάτη 

◦ 5) Ανταπόδοση στην κοινωνία

◦ Τα βήματα για την υιοθέτηση της ΔΟΠ είναι:

◦ 1. Δημιουργία Συμβουλίου Ποιότητας 

◦ 2. Εκπαίδευση - επιμόρφωση Διοίκησης στην ΔΟΠ 

◦ 3. Αποτύπωση παρούσας καταστάσεις 

◦ 4. Εργαζόμενοι(εκπαίδευση - επιμόρφωση) 

◦ 5. Στρατηγικό σχέδιο ποιότητας 

◦ 6. Σύστημα δεικτών, μέτρησης στόχων 

◦ 7. Ομάδες βελτίωσης ποιότητας 

◦ 8. Αξιολόγηση ανταπόδοση προσπαθειών

εργαζομένων 

◦ 9. Επικοινωνία με εσωτερικό περιβάλλον 

◦ 10. Επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον 

◦ 11. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε σχέση με στόχους 

◦ 12. Ανασκόπηση - αναθεώρηση συστήματος
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2. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις της 
ποιότητας;

1) Καθορισμός των αναγκών που αφορούν το προϊόν

2) Σχεδιασμό προϊόντος

3) Συμμόρφωση ως προς το σχεδιασμό

4) Υποστήριξη του προϊόντος.

Για το προϊόν Για την υπηρεσία

απόδοση αξιοπιστία

χαρακτηριστικά ανταπόκριση

αξιοπιστία εγγύηση

συμμόρφωση στις προδιαγραφές κατανόηση

χρόνος ζωής οριστική- ξεκάθαρη

καταλληλότητα προσβασιμότητα

αισθητική εξειδίκευση

αντιληφθείσα ποιότητα επίλυση προβλημάτων

πληροφόρηση

ιδιωτικότητα

Ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση 

των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 
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3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης

◦Η υιοθέτηση της ΔΟΠ πραγματοποιείται ως μέρος μιας
ευρύτερης αντίληψης, που έχουν ως στόχο την αλλαγή της
κουλτούρας όλων των μελών μιας οργάνωσης. Η κουλτούρα
αυτή πρέπει να εγκαθιδρύει και φιλοσοφία ποιότητας, δηλαδή
να την ενστερνίζονται όλοι όσοι λειτουργούν στο περιβάλλον
της επιχείρησης.

◦Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαδικασία αυτή είναι
καθοριστικός και κρίσιμος για την επιτυχή μετάβαση της
επιχείρησης στην ποιότητα αφού:

◦- με αυτήν προετοιμάζεται όλο το περιβάλλον της επιχείρησης
για την αλλαγή

◦- βοηθά στην εγκαθίδρυση κουλτούρας ποιότητας

◦- υποστηρίζει τη διαδικασία των αλλαγών.

◦Για να επιτύχει οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης στα
πρότυπα της ΔΟΠ απαιτείται η συμμετοχή όλων των
εργαζομένων, η καλλιέργεια ομαδικότητας και κλίματος
συνεργασίας, απουσία φόβου και τιμωρίας.
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4. Ποια είναι η προσέγγιση του Deming για την ποιότητα;

◦ Ο Denning προώθησε την αντίληψη ότι με την υιοθέτηση κατάλληλων αρχών διοίκησης , οι εταιρίες μπορούν

να αυξήσουν την ποιότητα και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους αυξάνοντας παράλληλα την

ικανοποίηση/αφοσίωση των πελατών. Υποστήριξε ότι όλα τα στελέχη πρέπει να κατέχουν αυτό που αποκαλεί

σύστημα βαθιάς γνώσης, το οποίο αποτελείται από 4 μέρη:

◦ 1) εκτίμηση για το σύστημα

◦ 2) γνώση για το εύρος και τη διακύμανση της ποιότητας

◦ 3) θεωρία της γνώσης

◦ 4) γνώση της ψυχολογίας.

◦ Προτείνει για την εξασφάλιση της ποιότητας 14 θεραπείες:
1. αποβολή του φόβου των αλλαγών ώστε όλοι στην εταιρεία να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά.

2. κατάργηση των φραγμών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Οι εργαζόμενοι στην έρευνα, το σχεδιασμό τις

πωλήσεις και την παραγωγή πρέπει να συνεργάζονται, να προβλέπουν τα προβλήματα της παραγωγής ή

προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. εξάλειψη συνθημάτων, παραινέσεων και στόχων προς εργαζομένους που πιέζουν για μηδενικά ελαττώματα

και νέα επίπεδα παραγωγικότητας. Τέτοιες παραινέσεις δημιουργούν μόνο αντίπαλες σχέσεις, καθώς το

μεγαλύτερο μέρος των αιτιών της χαμηλής ποιότητας και χαμηλής παραγωγικότητας ανήκουν σε ολόκληρο

το σύστημα και ως εκ τούτου είναι πέρα των δυνατοτήτων των εργαζομένων.

4. Αποφυγή ποσοστώσεων, Αποφυγή της διαχείρισης βασιζόμενη σε αριθμητικούς στόχους.

5. Εξάλειψη των φραγμών που στερούν το δικαίωμα από τον εργαζόμενο να υπερηφανεύεται για την

εργασία του .Η ευθύνη του προϊστάμενων πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην ποιότητα και όχι

αποκλειστικά στα νούμερα, Κατάργηση της ετήσιας αξιολόγησης βασιζόμενη σε στόχους των εργαζομένων

στη διοίκηση.

6. Καθιέρωση ενός δυναμικού προγράμματος εκπαίδευσης και προσωπικής βελτίωσης.

7. Κοινή προσπάθεια από όλο το εργατικό δυναμικό για την επίτευξη της αλλαγής. Η αλλαγή είναι ευθύνη

όλων.

8. Προσήλωση προς τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, με το στόχο η οργάνωση να γίνει

ανταγωνιστική, να συνεχίσει να λειτουργεί και να παράσχει θέσεις εργασίας.

9. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας ποιότητας.

10. Απεξάρτηση από την ανάγκη μαζικών επιθεωρήσεων των προϊόντων, κατασκευάζοντας ποιοτικά προϊόντα

απ' αρχής.

11. Αποφυγή της πρακτικής πολλαπλών προμηθευτών για το ίδιο προϊόν ανάλογα με τη φθηνότερη λύση.

Επιδίωξη συνολικής μείωσης του κόστους και σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους

προμηθευτές.

12. Συνεχή βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και

η παραγωγικότητα, και έτσι να υπάρξει διαρκής μείωση του κόστους.

13. Ίδρυση ινστιτούτο κατάρτισης της εργασίας.

14. Ο σκοπός της ηγεσίας πρέπει να είναι η συνεισφορά τους σε ανθρώπους, μηχανήματα και συσκευές

προκειμένου να γίνεται καλύτερα η δουλειά.
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5. Ποια είναι η έννοια και οι συνιστώσες του 
κόστους ποιότητας;

◦Ορίζοντας την ποιότητα ως "συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις" η
οικονομική διάσταση της ποιότητας αφορά την ισορροπία ανάμεσα: στο κόστος
συμμόρφωσης δηλαδή το κόστος που πληρώνουμε για να πετύχουμε τη συμμόρφωση με
τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις και στο κόστος μη συμμόρφωσης, δηλαδή το κόστος
που πληρώνουμε όταν δεν καταφέρουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

◦Στο κόστος ποιότητας υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την εύρεση των
κατάλληλων τιμών των παραμέτρων. Συγκεκριμένα τέτοια προβλήματα αφορούν :-
δυσκολία στην ποσοτικοποίηση και μέτρηση των παραμέτρων ,- υποκειμενικότητα στην
κατανόηση των κατηγοριών κόστους ποιότητας ,- τεχνικά προβλήματα ,- δυσκολία στη μέτρηση
κόστους διοίκησης.

◦ Οι κυριότερες κατηγορίες κόστους ποιότητας είναι: συμμόρφωσης-μη
συμμόρφωσης. Στο συμμόρφωσης ανήκει το κόστος πρόληψης και αξιολόγησης .Στο μη
συμμόρφωσης ανήκουν τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών.
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6.Ποια είναι τα βασικά εργαλεία 
ποιότητας;

Διαγράμματα Ροής
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PARETO
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7. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία της θεωρίας του 
Taguchi;                                                                                                                            

❑ Σύμφωνα με την προσέγγιση Taguchi, η ποιότητα θα πρέπει να

προσδιορίζεται σύμφωνα με την απόκλιση από μια καθορισμένη τιμή-

στόχο. Αν ένα προϊόν είναι κατώτερο των προσδοκιών των πελατών, η

επιχείρηση θα υποστεί απώλειες, τις οποίες ο Taguchi τις εκφράζει με

τη συνάρτηση απώλειας ποιότητας.

❑ Η απώλεια στη συνάρτηση αυτή μετριέται σε νομισματικές μονάδες

και σχετίζεται με ποσοτικοποιημένα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

❑ Η συνάρτηση απώλειας ποιότητας είναι μια μαθηματική συνάρτηση

που ποσοτικοποιεί το κόστος ως συνάρτηση της μεταβλητότητας του

προϊόντος ή της παραγωγικής διαδικασίας. Με τη βοήθεια αυτής της

συνάρτησης μπορούμε να συμπεράνουμε αν μια περαιτέρω μείωση

της μεταβλητότητας ενός προϊόντος ή παραγωγικής διαδικασίας θα

προκαλέσει μείωση του κόστους ή όχι.

Ο Τaguchi έλαβε υπόψη του τόσο την επιθυμία των πελατών για αξιόπιστα

προϊόντα όσο και την επιθυμία του παραγωγού για χαμηλού κόστους

προϊόντα

Η έμφαση δίνεται στη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος κατά την οποία

γίνεται η μετατροπή των απαιτήσεων, αναγκών ή προσδοκιών των πελατών

σε συγκεκριμένες προδιαγραφές του προϊόντος. Σκοπός είναι να

σχεδιαστούν προϊόντα τα οποία δεν είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των

συνθηκών παραγωγής και χρήσης έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η βελτίωση

της ποιότητας.

Τις απώλειες που μπορεί να υποστεί μια επιχείρηση αν ένα προϊόν είναι 
κατώτερο των προσδοκιών των πελατών, ο Taguchi τις εκφράζει με τη
συνάρτηση απώλειας της ποσότητας.  Η συνάρτηση απώλειας της 
ποσότητας (QLF - Quality Loss Function) είναι μια μαθηματική 
συνάρτηση  που ποσοτικοποιεί το κόστος ως συνάρτηση της 
μεταβλητότητας του προϊόντος ή της  παραγωγικής διαδικασίας Ο τύπος 
που εκφράζει τη συνάρτηση απώλειας της ποιότητας είναι 

Ο Taguchi εστιάζει στον σχεδιασμό του προϊόντος ή της παραγωγικής διαδικασίας

καθορίζοντας τρία επίπεδα-φάσεις σχεδιασμού :

• Τον σχεδιασμό του συστήματος

• Τον σχεδιασμό παραμέτρων

• Τον σχεδιασμό των ανοχών
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8.Περιγράψτε το ISO 9001

Διαδικασίες ανάπτυξης και πιστοποίησης ΣΔΠ

1.Απόφαση και δέσμευση της διοίκησης-Διατύπωση της πολιτικής

ποιότητας

2.Επιλογή εκπροσώπου διοίκησης

3.Σύσταση συντονιστικής ομάδας

4.Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων

5.Τεκμηρίωση του συστήματος

Η σειρά προτύπων ISO 9000 είναι μια οικογένεια προτύπων. Τα πρότυπα της σειράς

ISO 9000: 2015 είναι γνωστά ως “γενικά πρότυπα διοίκησης συστημάτων” .

Ο λόγος που αναφέρονται ως «γενικά» είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε

είδους επιχείρηση ή οργανισμό, παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών,

ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων που παράγουν, τον τομέα στον οποίο

δραστηριοποιούνται ή τη νομική τους υπόσταση.

Έχει διαπιστωθεί πως για πιστοποίηση κατά ΙSO :9000 ενδιαφέρονται οι εταιρείες του

μεταποιητικού τομέα σε αντίθεση με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, λόγω των

αυξημένων απαιτήσεων των πελατών των μεταποιητικών εταιριών και λόγω της

ανεπάρκειας των προτύπων για τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών.

Τα πρότυπα της σειράς ISO : 9000 αναφέρονται ως «συστήματα διοίκησης» διότι

σχετίζονται άμεσα με τη διοίκηση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων μιας

επιχείρησης/ οργανισμού, προσφέροντας ένα μοντέλο λειτουργίας που εφαρμόζεται

κατάλληλα σε κάθε επιχείρηση.

Η δομή του προτύπου είναι :

1. Αντικείμενο/στόχος

2. Τυποποιητικές παραπομπές

3. Όροι και ορισμοί

4. Πλαίσιο οργάνωσης

5. Ηγεσία

6. Σχεδιασμός

7. Υποστήριξη

8. Λειτουργία

9. Αξιολόγηση απόδοσης

10. Βελτίωση
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9. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ISO9001:2015

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ανάπτυξη και την εφαρμογή

ενός ΣΠ από μια επιχείρηση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

- Τα εξωτερικά που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της

επιχείρησης, πελάτες, προμηθευτές και

- Τα εσωτερικά που σχετίζονται άμεσα με την ίδια την επιχείρηση και τη

λειτουργία της.

Εξωτερικά πλεονεκτήματα

 Κοινό μέτρο σύγκρισης : Η υιοθέτηση και η εφαρμογή διεθνώς

αποδεκτών και εφαρμοζόμενων προτύπων παρέχει κοινό μέτρο

σύγκρισης για όλες τις επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου.

 Μείωση κόστους για προμηθευτές : Οι προμηθευτές αποφεύγουν,

μέσα από την τυποποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για

προϊόντα/υπηρεσίες, τα έξοδα που θα τους βάρυναν για τη μετατροπή

των προϊόντων τους ώστε να πληρούν τις διαφορετικές προδιαγραφές

που απορρέουν από τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

 Δυνατότητα επιλογής προϊόντων από πελάτες : Οι πελάτες έχουν

μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προϊόντων που προέρχονται από

διαφορετικές χώρες του κόσμου, τα οποία ικανοποιούν διεθνώς

αποδεκτές προδιαγραφές παραγωγής, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

 Διαβατήριο για διεθνές εμπόριο : Η συμμόρφωση σύμφωνα με διεθνή

πρότυπα, αποτελεί διαβατήριο για πολλές επιχειρήσεις για το διεθνές

εμπόριο αλλά και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

 Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες : Η πιστοποίηση

δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, που

μεταφράζεται σε άμεσα οφέλη ως προς τη λειτουργία, τη βιωσιμότητα

και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η σταθερή ποιότητα που

προσφέρει η επιχείρηση αποτελεί πόλο έλξης πελατών.

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα : Η πιστοποίηση προσφέρει στην

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με επιχειρήσεις που

δεν έχουν πιστοποιηθεί.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας : Η μείωση του κόστους, σε συνδυασμό 

με την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη σταθερής ποιότητας, 

βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης με την επίτευξη 

καλύτερης σχέσης μεταξύ κόστους και ποιότητας
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9.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ….συνέχεια

Εσωτερικά πλεονεκτήματα

 Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων εργαζομένων : Οι εργαζόμενοι

γνωρίζουν τι αναμένει η επιχείρηση από αυτούς, ενώ

παράλληλα ο αυτοσχεδιασμός και τα σφάλματα περιορίζονται.

 Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων τμημάτων : Έτσι επιτυγχάνεται

καλύτερη επικοινωνία και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των

διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης ενώ αποφεύγεται η

αλλολοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων.

 Δημιουργία – Ενημέρωση αρχείων ποιότητας : Η τεκμηρίωση

που απαιτείται βοηθά στη δημιουργία ή ενημέρωση των

αρχείων ποιότητας στα οποία καταγράφονται όλες οι μετρήσεις

των παραμέτρων και γενικά τα δεδομένα που σχετίζονται με

την ποιότητα. Τα αρχεία ποιότητας χρησιμεύουν στην

ανίχνευση προβλημάτων και βοηθούν στη λήψη σημαντικών

αποφάσεων από τη διοίκηση.

 Μείωση μεταβλητότητας : Η επίτευξη σταθερής ποιότητας μέσω

του ΣΠ και η τυποποίηση των διαδικασιών συνεπάγεται τη

μείωση της μεταβλητότητας της παραγωγικής διαδικασίας,

μείωση των σκάρτων προϊόντων και των ελαττωματικών, των

επανακατεργασιών και των επιστροφών. Ενέργειες που είναι

περιττές και δεν προσθέτουν αξία εντοπίζονται και εξαλείφονται.

 Μείωση κόστους λειτουργίας : Μέσω της μείωσης των

ελαττωματικών, των επιστροφών , των περιττών ενεργειών και

της μεταβλητότητας των διαδικασιών, το κόστος λειτουργίας

μειώνεται με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας

και της παραγωγικότητας της επιχείρησης και βελτίωση των

κερδών της.

 Μείωση αριθμού ελέγχων : Δεν απαιτούνται συχνοί και

συνεχείς έλεγχοι που αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση

χρόνου, κόστους και πόρων.

 Ανίχνευση προβλημάτων : Η ύπαρξη τεκμηριωμένου

συστήματος βοηθά στην ανίχνευση προβλημάτων και στον

εντοπισμό αποκλίσεων μέσα από το πρόγραμμα εσωτερικών

επιθεωρήσεων.

 Πρώτο βήμα προς την ολική ποιότητα : Η ανάπτυξη ΣΠ και η

πιστοποίηση κατά ένα πρότυπο της σειράς ISO 9000 μπορεί να

αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τη συνεχή βελτίωση της

ποιότητας πάνω στην οποία στηρίζεται η ολική ποιότητα.
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10. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ISO9001;

 Επανάπαυση στην πιστοποίηση : η πιστοποίηση κατά ένα
πρότυπο της σειράς ISO :9000 αποτελεί συχνά αυτοσκοπό της
επιχείρησης ενώ θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα προς την
ολική ποιότητα, η οποία στηρίζεται στη συνεχή βελτίωση. Πολλές
επιχειρήσεις επαναπαύονται στη πιστοποίηση και δεν
καταβάλλουν προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας
των προϊόντων/υπηρεσιών.

 Πιστοποίηση δεν σημαίνει πάντα βελτίωση της ποιότητας : Η
εφαρμογή του ΣΠ και η πιστοποίηση δεν εγγυάται βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων.

 Αύξηση γραφειοκρατίας : Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του ΣΠ
οδηγεί συχνά σε αύξηση της γραφειοκρατίας λόγω της
δημιουργίας πολλών εγγράφων, εντύπων και οδηγιών που
απαιτούνται για την τεκμηρίωση των διαδικασιών. Η αύξηση της
γραφειοκρατίας παρατηρείται όταν δεν έχει σχεδιαστεί σωστά το
ΣΠ και η επιχείρηση δεν έχει εργονομικό και ευέλικτο σύστημα
λειτουργίας.

 Αλλαγή κουλτούρας : Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του ΣΠ απαιτεί
αλλαγή εταιρικής κουλτούρας. Όμως η αλλαγή αυτή μπορεί να
προκαλέσει αντιδράσεις από τους εργαζόμενους καθώς θα
πρέπει να πειστούν για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα των
προτεινόμενων αλλαγών. Η σωστή εφαρμογή του ΣΠ απαιτεί την
ανάπτυξη και τη διατήρηση της σωστής κουλτούρας ποιότητας
μέσα στην επιχείρηση.

 Αντίδραση στην αλλαγή : Η ανάπτυξη του ΣΠ οδηγεί σε
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και σε αλλαγή
της οργανωσιακής δομής της επιχείρησης. Οι μεταβολές αυτές
μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις μέσα στην επιχείρηση είτε
από κάποιους που νιώθουν να χάνουν τα κεκτημένα είτε από
άτομα που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες.

 Κόστος και χρόνος πιστοποίησης : Η ανάπτυξη ενός ΣΠ έχει
κάποιο κόστος και απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παρ΄
όλο το αρχικό κόστος για την ανάπτυξή του γρήγορα
αντισταθμίζεται με τα μελλοντικά και μακροπρόθεσμα οφέλη,
πολλές επιχειρήσεις κυρίως μικρές αποφεύγουν την πιστοποίηση
για αυτόν κυρίως το λόγο.

 Ύπαρξη πολλών φορέων πιστοποίησης : Η ύπαρξη πολλών φορέων δυσχεραίνει την επιλογή του
πλέον κατάλληλου φορέα για μια επιχείρηση. Υπάρχουν πολλοί φορείς που δεν είναι
αναγνωρισμένοι διεθνώς ή δεν χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους αξιολογητές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4u@gmail.com  14



11. Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις 
Επιτυχημένης Εφαρμογής  
Συστήματος Ποιότητας;

◦ Δέσμευση και συνεχής υποστήριξη από τη διοίκηση.  Η εφαρμογή του ΣΠ απαιτεί 

μεγάλη προσπάθεια και δέσμευση  πόρων οικονομικών αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό.  

Για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή του ΣΠ , θα πρέπει να έχει  εξασφαλιστεί η δέσμευση 

και η ενεργός  υποστήριξη της διοίκησης. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρέπει  ενεργά  να 

συμμετέχουν στις προσπάθειες ανάπτυξης του ΣΠ της επιχείρησης  και της  εξέλιξής του.  Η 

Διοίκηση πρέπει επίσης να ξέρει τι ζητάει,  για ποιους λόγους  και με ποιους τρόπους θα το 

επιτύχει.

◦ Σωστός σχεδιασμός της ποιότητας- Πιστοποίηση για τους σωστούς λόγους.

◦ Όταν η όλη προσπάθεια αποσκοπεί  αποκλειστικά   σε διαφημιστικούς λόγους και η 

πιστοποίηση  χρησιμοποιείται  κυρίως ως μέσο προβολής της επιχείρησης, φαίνεται ότι η  

πιστοποίηση  ήταν αποτέλεσμα βιαστικής απόφασης και το πιθανότερο είναι ότι το σύστημα 

ΣΠ που αναπτύχθηκε  δεν έχει σωστές βάσεις.  Και η επιχείρηση  να μην μπορεί να 

αποκομίσει  τα πραγματικά οφέλη . Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση , μιας επιτυχημένης 

εφαρμογής του ΣΠ είναι η πιστοποίηση  να στηρίζεται  σε σωστές βάσεις, που θα είναι 

αποτέλεσμα σοβαρών αποφάσεων και ορθών κινήσεων. Απαιτείται  ωριμότητα από τα 

στελέχη  της επιχείρησης για να θέσουν τους σωστούς στόχους και να αντιληφθούν τις 

πραγματικές διαστάσεις του εγχειρήματος.

◦ 3. Σωστή επιλογή ανθρώπων για το έργο της ποιότητας. Σημαντική είναι η 

σωστή επιλογή και η τοποθέτηση έμπειρων στελεχών με κατάλληλες γνώσεις στη διαδικασία 

ανάπτυξης και εισαγωγής του συστήματος.

◦ 4. Εκπαίδευση του προσωπικού. Η ευαισθητοποίηση  του προσωπικού σε θέματα 

ποιότητας συνεισφέρει στη δέσμευση τους στην ανάπτυξη του εταιρικού ΣΠ και αποτελεί 

κλειδί για μια συλλογική προσπάθεια. Καθώς τις περισσότερες φορές υπάρχει άγνοια  σε 

θέματα ποιότητας , η σωστή εκπαίδευση   όλου του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης 

κρίνεται απαραίτητη.  

◦ 5.  Ολοκλήρωση των ενεργειών και συνέργεια των διαδικασιών μέσα στην 

επιχείρηση. Η εφαρμογή ενός ΣΠ είναι επιτυχημένη όταν είναι προϊόν συλλογικής 

προσπάθειας μέσα στην επιχείρηση.  Απώτερος σκοπός της επιχείρησης πρέπει να είναι η 

ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. Η ανάπτυξη ενός προϊόντος που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του πελάτη, ξεκινά από τον σχεδιασμό του προϊόντος,  περνά μέσα από όλα τα 

στάδια λειτουργίας της επιχείρησης για να καταλήξει στον  πελάτη. Επομένως η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις , που είναι σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις του 

πελάτη, απαιτεί τη συνεργασία και όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

◦ 6. Προσεκτική εφαρμογή των βημάτων ανάπτυξης του ΣΠ. Για να πετύχει το 

ΣΠ πρέπει να έχει σχεδιαστεί σωστά και προσεκτικά . Η δημιουργία της κατάλληλης 

οργανωτικής υποδομής, η προσεκτική καταγραφή των διαδικασιών, η διενέργεια  σοβαρών 

επιθεωρήσεων και ελέγχων, η επιλογή του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης, είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της εφαρμογής του ΣΠ.

◦ 7. Διαρκής  επαγρύπνηση και συνεχής προσπάθεια. Το ΣΠ προϋποθέτει :

◦ μακροχρόνια δέσμευση της επιχείρησης και ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας. 

◦ Σωστό σχεδιασμό και συνειδητή απόφαση. 

◦ Επιθεωρήσεις για εξακρίβωση τήρησης των προδιαγραφών και συμμόρφωσης  με τις 

απαιτήσεις  πρέπει να πραγματοποιούνται και μετά την πιστοποίηση.

◦ Προσαρμογή του ΣΠ στις νέες εξελίξεις.  

◦ Παράλληλα η ανάπτυξη  του ΣΠ πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα της επιχείρησης  για 

τη συνεχή  βελτίωση της ποιότητας.
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12. Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη 
από την εφαρμογή ISO9001;

Οφέλη εφαρμογής

◦Διεθνείς συμφωνίες :  Η πιστοποίηση μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη επιτυχημένων συνεργασιών 

μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Διευρύνει

γεωγραφικά την εμβέλεια δραστηριοποίησης μιας 

επιχείρησης.

◦Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας : Η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και η απόκτηση  νέων πελατών  

αποτελούν όφελος της επιχείρησης που έχει αναπτύξει  ένα 

σωστό σύστημα ποιότητας.

◦Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών : Η 

σωστή  εφαρμογή  των ΣΠ  μπορεί να οδηγήσει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις  σε αναβάθμιση  των  

προσφερόμενων  προϊόντων και υπηρεσιών. 

◦Εσωτερική οργάνωση : Τα πρότυπα  της σειράς ISO

9000  χρησιμοποιήθηκαν από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

ως βοηθήματα  ώστε να πετύχουν την εσωτερική 

οργάνωση τους. 
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13. Τι γνωρίζετε για το σύστημα 
πιστοποίησης HACCP;

◦ Η ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου – HACCP - είναι ένα σύστημα

που εφαρμόζεται στις βιομηχανίες τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων. Η ασφάλεια

των τροφίμων μπορεί να επιτευχθεί εάν αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και ελεγχθούν τα κρίσιμα

σημεία καθ΄ όλη την παραγωγική διαδικασία , ώστε να επιτευχθεί η εξάλειψη των κινδύνων

ή η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισής τους.

◦ Το HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα που επικεντρώνεται στα σημεία που σχετίζονται

με κινδύνους στα τρόφιμα καθ΄ όλη την παραγωγική τους διαδικασία, μέχρι την τελική τους

χρήση από τους καταναλωτές. Μάλιστα το HACCP ξεκινά πολύ πριν φτάσουν οι πρώτες ύλες

στη βιομηχανία, δηλ. Από το στάδιο της ανάπτυξης, της παραγωγής και της συγκομιδής των

πρώτων υλών, και συνεχίζεται ακόμη και όταν τα έτοιμα προϊόντα απομακρύνονται από τη

βιομηχανία, δηλαδή στα στάδια της διακίνησης , της διανομής, της αγοράς και της

κατανάλωσης.

◦ Η ανάπτυξη του συστήματος HACCP γίνεται με την εφαρμογή των 7 αρχών της :

◦ Αναγνώριση κινδύνων, καθορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου CCPs , καθορισμός

των κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, παρακολούθηση των κρίσιμων ορίων, διορθωτικές

ενέργειες, καταγραφή και επαλήθευση του συστήματος.

◦ Η ασφάλεια των προϊόντων και το σύστημα HACCP απαιτούν την εφαρμογή κρίσιμων

σημείων ελέγχου, η λειτουργία των οποίων πρέπει να ελέγχεται με το κατάλληλο σύστημα

παρακολούθησης προκειμένου να προλαμβάνονται και να ελέγχονται οι πιθανοί κίνδυνοι για

την ασφάλεια των τροφίμων.

◦ Κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) είναι το σημείο, η διεργασία ή η φάση λειτουργίας στην

οποία μπορεί να εφαρμοστεί ο έλεγχος και να προληφθεί, να εξαφανιστεί ή να μειωθεί σε

αποδεκτά επίπεδα κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων.
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Διάγραμμα Ροής

•Ποια είναι η χρησιμότητα των διαγραμμάτων 

ΡΟΗΣ;
1.Εντοπισμός προβλημάτων – δυσλειτουργιών.

2.Βελτίωση διαδικασιών.

3.Διοίκηση διαδικασιών.



ΜΕΡΟΣ Β
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΟΤΡΑΣ – ΜΕΡΟΣ Β- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΥ Α
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1. Τι σημαίνει μεταβλητότητα παραγωγικής 
διαδικασίας και ποιες οι κύριες αιτίες της;

◦ Κοινό χαρακτηριστικό όλων των διαδικασιών παραγωγής προϊόντων ή παροχής 

υπηρεσιών είναι η ύπαρξη εγγενούς ή φυσικής μεταβλητότητας. Όσο καλά και αν έχει 

σχεδιαστεί, συντηρηθεί, ελεγχθεί μια διαδικασία, πάντα υπάρχουν κάποιες έστω και 

μικρές διαφορές στα χαρακτηριστικά ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Η φυσική μεταβλητότητα αφορά τυχαίες μεταβλητές, ενώ η συστηματική 

μεταβλητότητα αφορά συστηματικά αιτία. 

◦ Όταν μία παραγωγική διαδικασία δεν εμφανίζει συστηματικά αιτία δηλαδή συστηματικά 

λάθη λέμε ότι είναι υπό έλεγχο. Κατάσταση ελέγχου σημαίνει ότι η κατανομή του 

χαρακτηριστικού ποιότητας παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της παραγωγής με τη 

μικρότερη δυνατή η μεταβλητότητα.(φυσική).

◦ Ανεξάρτητα από την ικανότητα παραγωγικής διαδικασίας τα προϊόντα που παράγονται 

είναι υποκείμενα σε ορισμένου είδους µμεταβλητότητα (παρουσιάζουν ανομοιομορφία). 

Πηγές µμεταβλητότητας–συνήθως άνθρωποι, µμηχανήματα, υλικά κλπ. ∆υο κατηγορίες 

τα αίτια: 

◦ τυχαίες αιτίες µμεταβλητότητας–αναπόφευκτες, υπό έλεγχο(ενδογενείς)

◦ ειδικές αιτίες–επικίνδυνες(εξωτερικοί παράγοντες) εκτός ελέγχου τη παραγωγική 

διαδικασία

◦ Καθορίζονται όρια ελέγχου µμέσα στα οποία η µμεταβλητότητα είναι αποδεκτή. Μια 

διαδικασία είναι στατιστικά υπό έλεγχο όταν η παραγωγή µμεταξύ ορίων ελέγχου και η 

κατανομή των σημείων  δεν είναι ανώμαλη.  Μια διαδικασία στατιστικά εκτός ελέγχου 

σημαίνει εκτός ορίων ελέγχου ή ανώμαλη

Για τις αιτίες μεταβλητότητας καθορίζονται όρια ελέγχου μέσα στα οποία η

μεταβλητότητα

είναι αποδεκτή.

Η παρουσία ανωμαλιών στη μεταβλητότητα της παραγωγικής διαδικασίας ελέγχεται με

βάση τη

συμπεριφορά της παραγωγικής διαδικασίας ως προς τα όρια που έχουν τεθεί.

Μια διαδικασία θεωρείται ότι είναι στατιστικά:

 υπό έλεγχο όταν παράγει προϊόντα των οποίων οι ιδιότητες ή οι μεταβλητές είναι

μεταξύ των ορίων ελέγχου που έχουν τεθεί και η κατανομή των σημείων του

κρίσιμου χαρακτηριστικού ελέγχου δεν είναι ανώμαλη. Σε αυτή την περίπτωση οι

αιτίες μεταβλητότητας είναι τυχαίες.

 εκτός ελέγχου όταν τα σημεία που παριστάνουν και εκφράζουν τα χαρακτηριστικά

ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας είναι εκτός ορίων ελέγχου ή παρουσιάζουν

ανώμαλη κατανομή. Η μεταβλητότητα εδώ οφείλεται σε ειδικές αιτίες που πρέπει να

εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4u@gmail.com  20



2. Τι σημαίνει και πώς μετριέται η 
ικανότητα παραγωγικής διαδικασίας;

◦ Η ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας σχετίζεται με τον βαθμό στον 

οποίο η διαδικασία αυτή είναι ικανή να παράγει προϊόντα, τα οποία 

ανταποκρίνονται στα όρια των προδιαγραφών.(ανοχών). 

◦ Για τη μέτρηση της παραγωγικής ικανότητας θεωρείται ότι η παραγωγική 

διαδικασία είναι σταθερή (επομένως υπό έλεγχο), και ότι ακολουθεί την 

κανονική κατανομή. 

◦ Σε μία παραγωγική διαδικασία ενδιαφέρει να προσδιοριστεί το εύρος της 

διακύμανσης των τιμών του χαρακτηριστικού ελέγχου. 

◦ Για τη μέτρηση της ικανότητας της παραγωγικής διαδικασίας 

χρησιμοποιείται ο δείκτης της παραγωγικής διαδικασίας Cp ο οποίος  

συσχετίζει την ικανότητα παραγωγής με τις προδιαγραφές της. 

◦ Υπολογίζεται ως εξής

Τα όρια USL και LSL καθορίζουν το διάστημα μέσα στο

οποίο γίνεται αποδεκτό ότι το χαρακτηριστικό ελέγχου του

προϊόντος πληροί τις προδιαγραφές.

Όπου: USL= ανώτερο όριο ανοχών

LSL = κατώτερο όριο ανοχών

σ = τυπική απόκλιση

Τα δύο αυτά όρια καθορίζουν το διάστημα μέσα στο οποίο γίνεται αποδεκτό ότι

το χαρακτηριστικό ελέγχου του προϊόντος πληροί τις προδιαγραφές και το

διάστημα 6σ (+3σ) δείχνει την περιοχή στην οποία κυμαίνονται τα 99,73% των

πραγματικών τιμών του χαρακτηριστικού ελέγχου.

Για την ερμηνεία του Cp:

→ Αν Cp=1, η διαδικασία είναι οριακά ικανοποιητική

→ Αν Cp<1, η ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι μικρότερη από τις

προδιαγραφές της

→ Αν Cp>1 , αξιόπιστη η διαδικασία με περιθώρια υποβάθμισης
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3. Τι σημαίνει δειγματοληψία αποδοχής;  
Εξηγήστε συνοπτικά.

◦Η δειγματοληψία αποδοχής (ΔΑ) είναι μια τεχνική του ελέγχου ποιότητας

(ΕΠ), με την οποία οι ελεγχόμενες παρτίδες που αποτελούνται από υλικά,

εξαρτήματα ή προϊόντα ημικατεργασμένα ή τελικά διαχωρίζονται σε

αποδεκτές και απορριπτέες ανάλογα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας.

Επομένως, με τη δειγματοληψία λαμβάνουμε απόφαση αποδοχής ή

απόρριψης μιας ελεγχόμενης παρτίδας. Η δειγματοληψία αποδοχής βασίζεται

στον έλεγχο ενός μέρους του συνόλου (λήψη δείγματος). Ανάλογα με τον

τύπο του ελεγχόμενου χαρακτηριστικού ποιότητας (κρίσιμο χαρακτηριστικό

ελέγχου διακρίνεται σε: 1. Δειγματοληψία με ιδιότητες. 2. Δειγματοληψία με

μεταβλητές.Λαμβάνει χώρα όταν δεν αρκεί η διαπίστωση ή μη του κρίσιμου

χαρακτηριστικού αλλά απαιτείται μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η δειγματοληψία

με μεταβλητές κοστίζει περισσότερο σε σχέση με τη δειγματοληψία με

ιδιότητες, αλλά απαιτεί μικρότερο μέγεθος δείγματος και παρέχει πολύ

περισσότερες πληροφορίες για τις ελεγχόμενες μονάδες.

Με την εφαρμογή της δειγματοληψία αποδοχής εμφανίζονται συνήθως δύο

είδη σφαλμάτων:

ΣΦΑΛΜΑ τύπου I: (εσφαλμένη απόρριψη)

◦Συμβαίνει όταν μια παρτίδα από καλά ποιοτικά προϊόντα απορρίπτεται λόγω

τυχαίας επιλογής δυσανάλογα μεγάλου αριθμού ελαττωματικών προϊόντων

στο δείγμα σε σχέση με το σύνολο.

ΣΦΑΛΜΑ τύπου II: (εσφαλμένη αποδοχή)

◦Συμβαίνει όταν τυχαία επιλέγεται στο δείγμα μεγαλύτερο ποσοστό από καλά

ποιοτικά προϊόντα σε αναλογία με αυτά που υπάρχουν στην παρτίδα

ολόκληρη. Έτσι ‘ξεγελιέται ’ ο αγοραστής ή ο ελεγκτής και αποφασίζει

εσφαλμένα να αποδεχτεί μια ‘κακή παρτίδα’.
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4. Τι είναι το δειγματοληπτικό σχέδιο και τι 
είναι η λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη;

Ένα δειγματοληπτικό σχέδιο ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχετικά με 
τις ακραίες τιμές της καλής και της κακής ποιότητας. Ωστόσο δεν 
βοηθά στον εντοπισμό της καλής και της κακής ποιότητας στις 
ενδιάμεσες τιμές. Για το λόγο αυτό το δειγματοληπτικό σχέδιο 
(ΔΣ) παριστάνεται γραφικά με τη λειτουργική χαρακτηριστική 

καμπύλη.  Η λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη προσδιορίζει 
την ικανότητα του δειγματοληπτικού σχεδίου (ΔΣ) να διακρίνει 

τις καλές και από τις κακές ποιοτικά παρτίδες.

Το ρίσκο του παραγωγού είναι το σφάλμα τύπου I και εκφράζει τον
κίνδυνο να απορριφθεί από τον πελάτη μια καλή παρτίδα. Εκφράζεται
με την πιθανότητα α.

Το ρίσκο του πελάτη είναι το σφάλμα τύπου II. Σε αυτή την περίπτωση
ο πελάτης εσφαλμένα αποδέχεται μια παρτίδα κακής ποιότητας.
Εκφράζεται με την πιθανότητα β.

Το δειγματοληπτικό σχέδιο είναι ένα σχέδιο, το οποίο μας βοηθά στη
διενέργεια της δειγματοληψίας αποδοχής μέσω του καθορισμού ενός
αριθμού μονάδων που λαμβάνεται ως δείγμα, καθώς και τον αριθμό
των μονάδων του δείγματος που θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές για να γίνει αποδεκτή η ελεγχόμενη παρτίδα.
Με το δειγματοληπτικό σχέδιο κρίνεται η απόφαση για αποδοχή ή

απόρριψη μιας παρτίδας.
Χαρακτηριστικά δειγματοληπτικού σχεδίου (ΔΣ)
n : μέγεθος δείγματος
c : όριο αποδοχής → μέγιστος αριθμός ελαττωματικών ή
ελαττωματικών που γίνεται δεκτός.

Μεγαλύτερο n → μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα.

Μεγαλύτερο όριο αποδοχής c → μεγάλος αριθμός ελαττωματικών.

Με την δειγματοληψία αποδοχής (ΔΑ) εξετάζεται ένα μέρος της
παρτίδας και όχι το 100%, Με τον έλεγχο αυτό ενδέχεται να
εντοπιστούν σφάλματα.



5. Τι σημαίνει μέση εξερχομένη ποιότητα;

◦Όταν με τη χρήση ενός δειγματοληπτικού σχεδίου μια παρτίδα 

προϊόντων απορριφθεί επειδή είναι χαμηλής ποιότητας, τα 

ελαττωματικά προϊόντα της παρτίδας συνήθως 

αντικαθιστούνται ή διορθώνονται. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση

της μέσης εξερχόμενης ποιότητας της παραγωγικής 

διαδικασίας. Στην περίπτωση που τα ελαττωματικά προϊόντα 

απομακρύνονται και δεν επιδιορθώνονται, γεγονός που οδηγεί 

σε μείωση του μεγέθους Ν της παρτίδας, ο τύπος ο οποίος 

υπολογίζει την AOQ (Μέση Εξερχόμενη Ποιότητα) είναι: 

))(1(

)(

nNPaPdPdnN

nNPaPd
AOQ

−−−−

−
=

Όπου: Pa = η πιθανότητα αποδοχής της 
παρτίδας, ΝPd = το πραγματικό ποσοστό 
ελαττωματικών της παρτίδας, Ν= το μέγεθος της 
παρτίδας, n= το μέγεθος του δείγματος, Στην 
περίπτωση που τα ελαττωματικά επιδιορθώνονται και 
δεν απομακρύνονται, άρα το μεγέθους  της παρτίδας 
διατηρείται σταθερό, ο τύπος ο οποίος υπολογίζουμε 
τη  AOQ (Μέση Εξερχόμενη Ποιότητα) είναι ο 
ακόλουθος: 

N

nNPaPd
AOQ

)( −
=
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6 . Ποια είναι τα διαγράμματα ελέγχου;
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7. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΥ Χ – ΜΕΣΟΥ ΕΥΡΟΥΣ –
Χ& R
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8. Το p - διάγραμμα

◦ (Διευκρίνιση : Ένα ελαττωματικό προϊόν απορρίπτεται γιατί δεν ικανοποιεί τις 
προδιαγραφές. Ωστόσο, ένα προϊόν μπορεί να έχει έναν αριθμό ελαττωμάτων 
αλλά να μην απορριφθεί γιατί οι προδιαγραφές επιτρέπουν την παρουσία 
ορισμένου αριθμού ελαττωμάτων. )

◦ Το p διάγραμμα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε 
το ποσοστό ελαττωματικών  σε ένα δείγμα το οποίο έχει είτε σταθερό 
είτε μεταβλητό μέγεθος.

◦Αν έχει μεταβλητό μέγεθος, τα όρια ελέγχου είναι μεταβλητά και το κάθε δείγμα 
έχει τα δικά του όρια ελέγχου.  (π.χ. χρησιμοποιούμε το p διάγραμμα για να 
παρακολουθήσουμε το ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων  που παράγονται από 
μια μηχανή ανά ώρα).

◦Για τη δημιουργία ενός διαγράμματος τύπου p ακολουθούμε τα  παρακάτω 
βήματα :

◦Λαμβάνουμε μια σειρά από κ /x δείγματα, όπου κ ή χ είναι περίπου ίσο με 20 έως 
25.

◦Είναι προτιμότερο τα δείγματα  που θα πάρουμε να είναι ίσου ή περίπου ίσου  
μεγέθους n. Μπορούμε να  δημιουργήσουμε το διάγραμμα ακόμη και αν το 
μέγεθος των δειγμάτων διαφέρει.

◦Για το κάθε δείγμα από τα  κ ή x (χρησιμοποιούνται και οι δύο συμβολισμοί)  ,  
μεγέθους  η, υπολογίζουμε τον αριθμό ελαττωματικών np. (όπου  η  το μέγεθος 
του δείγματος και p το ποσοστό των ελαττωματικών).
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9. Το c διάγραμμα

◦Το c διάγραμμα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να

παρακολουθήσουμε τον αριθμό των ελαττωμάτων

που έχει ένα προϊόν λαμβάνοντας δείγματα σταθερού

μεγέθους.

◦Διαφορά : στο διάγραμμα c μετράμε τον αριθμό 
ελαττωμάτων ανά προϊόν του δείγματος, ενώ στο 
διάγραμμα p βρίσκουμε το ποσοστό ελαττωματικών 
προϊόντων που υπάρχουν σε ένα δείγμα
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10. Τι γνωρίζετε για το EFQM;

Το Μοντέλο EFQM, ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πλαίσιο που

υποστηρίζει οργανισμούς στη διαχείριση αλλαγών και τη βελτίωση των

επιδόσεων, έχει βιώσει πολλούς κύκλους βελτίωσης με την πάροδο

των ετών για να διασφαλίσει ότι δεν παραμένει μόνο σχετικό, αλλά

συνεχίζει να ορίζει το πρόγραμμα διαχείρισης για κάθε οργανισμό που

επιθυμεί μια μακρά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο

στρατηγικός χαρακτήρας του μοντέλου EFQM, σε συνδυασμό με την

επικέντρωσή του στην επιχειρησιακή λειτουργία, την απόδοση και τον

προσανατολισμό των αποτελεσμάτων, το καθιστά ιδανικό πλαίσιο για

τον έλεγχο της συνοχής και της ευθυγράμμισης των φιλοδοξιών ενός

οργανισμού με το μέλλον, σε σχέση με τις υφιστάμενες μεθόδους

εργασίας και τις αντιδράσεις του στις προκλήσεις και τις προβληματικές

περιοχές. Το Μοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις επιχειρήσεις

µε διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, µπορεί να λειτουργήσει ως:

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης, Οδηγός για τον

εντοπισµό περιοχών που επιδέχονται βελτίωση, Βάση για ένα κοινό

λεξιλόγιο µε όλο τον παγκόσµιο επιχειρηµατικό ιστό, Μέσο συγκριτικής

αξιολόγησης (Benchmarking) µε άλλες συγκρίσιµες επιχειρήσεις. Η

ποσοτική και η ποιοτική αξιολόγηση των συστηµάτων γίνεται µε το

εργαλείο RADAR που αποτελείται από 4 στάδια: Αποτελέσµατα

(Results), Προσέγγιση (Approach), Εφαρµογή (Deployment),

Αξιολόγηση και Τελειοποίηση (Assessment & Refine) (Τσιότρας, 2016,

σελ.291-300).

Οι πέντε οργανωτικοί τομείς – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ του EFQM

υποδεικνύουν πώς μπορούν να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

Ηγεσία

Άνθρωποι

Πολιτική & Στρατηγική

Συνεργασίες & Πόροι

Διαδικασίες

Τα τέσσερα αποτελέσματα δείχνουν ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι

στόχοι:

Αποτέλεσμα ως προς το ανθρώπινο δυναμικό

Αποτέλεσμα ως προς τους πελάτες

Αποτέλεσμα ως προς την κοινωνία

Αποτελέσματα Επιχείρησης
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΜΟΥ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΒΙΒΛΙΟ ΤΣΙΟΤΡΑ
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ΑΣΚΗΣΗ 1- ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

◦Επιχείρηση εμφιάλωσης νερού αναβάθμισε σημαντικά το σύστημα 

ποιότητας (ΣΠ) στις αρχές του 2017 και πλέον παρακολουθεί το 

κόστος ποιότητας προκειμένου να αξιολογήσει την απόδοση της 

επένδυσης. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί για το έτος 

αναβάθμισης (2017) και για το επόμενο έτος (2018) και 

παρουσιάζεται ανά δραστηριότητα στον παρακάτω Πίνακα. 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ανωτέρω Πίνακα να 
δημιουργήσετε έναν νέο Πίνακα, ταξινομώντας τα επιμέρους 
στοιχεία κόστους στις κατηγορίες του κόστους ελέγχου 
ποιότητας (πρόληψης και εκτίμησης) και του κόστους 
αποτυχίας ελέγχου ποιότητας (εσωτερικών και εξωτερικών 
αστοχιών). 
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ΑΣΚΗΣΗ 1- ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2

❑ Η επιχείρηση επένδυσε στην αναβάθμιση του

συστήματος ποιότητας το 2017, όπως προκύπτει

και από συνολικό κόστος ποιότητας (κατά 33% σε

σχέση με το επόμενο έτος).

❑ Οι κυριότερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν

στην αγορά εξοπλισμού ελέγχων και

επιθεωρήσεων, στην εκπαίδευση προσωπικού και

στην αξιολόγηση προμηθευτών.

❑ Από τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτει ότι το

κόστος ελέγχου ποιότητας αποτελεί >60% του

συνολικού κόστους και στα δύο έτη. Όμως, η

κατανομή των επιμέρους κατηγοριών στις γενικές

κατηγορίες παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα

και χρήζει περαιτέρω μελέτης από την επιχείρηση.

❑ Και στα δύο έτη το κόστος εκτίμησης καταγράφεται

μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψης, ενώ το

κόστος εξωτερικών αστοχιών είναι κατά πολύ

μεγαλύτερο του κόστους εσωτερικών αστοχιών.

❑ Η επιχείρηση πρέπει να επενδύσει περισσότερο

στο κόστος πρόληψης και στο κόστος εκτίμησης

προκειμένου να μειωθεί το κόστος εξωτερικών

αστοχιών.

Να συγκρίνετε τα δεδομένα των δύο
ετών και να αξιολογήσετε την πορεία
της επιχείρησης. 
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ΑΣΚΗΣΗ 2

Η εταιρεία «ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε.Π.Ε.» αποφάσισε να 
ομαδοποιήσει σε γενικές κατηγορίες τις 
παρουσιαζόμενες αιτίες προβλημάτων στο 
σύστημα διεύθυνσης των ποδηλάτων της. Από ένα 
σύνολο πενήντα (50) παρουσιαζόμενων 
περιπτώσεων προβλημάτων προέκυψε ο 
παρακάτω Πίνακας Β1.2.1. 

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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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

Από το παραπάνω 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. 
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ΑΣΚΗΣΗ 3

Η εταιρεία «ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε.Π.Ε.» είναι μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση 
παραγωγής ποδηλάτων. Από τους πελάτες της εταιρείας παρατηρείται 
ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός παραπόνων σχετικά με προβλήματα 
(αστοχίες, φθορές κ.λπ.) που παρουσιάζονται στο σύστημα διεύθυνσης 
των ποδηλάτων. Κατόπιν των παραπόνων αυτών, η εταιρεία συγκάλεσε 
σύσκεψη των στελεχών της, προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες των 
προβλημάτων αυτών. 
Β1.1 Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν τα καταγεγραμμένα παράπονα των 
πελατών, καθώς και οι περιπτώσεις των ποδηλάτων που 
εξυπηρετήθηκαν από το τμήμα service της επιχείρησης, σχετικές με 
προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης των ποδηλάτων. 

Να κατασκευάσετε το διάγραμμα «αιτίου-

αποτελέσματος» (Ishikawa), κατατάσσοντας τις 

ανωτέρω αιτίες στις εξής τέσσερις (4) κύριες 

κατηγορίες: Man (Εργαζόμενοι), Machine

(Εξοπλισμός), Method (Διαδικασίες), Material (Υλικά). 

Να ελεγχθεί η ύπαρξη αιτιών δεύτερου επιπέδου. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότερες αιτίες των παρουσιαζόμενων 

προβλημάτων που αναγνωρίστηκαν είναι οι ακόλουθες: 
(1) Μη ακριβής ρύθμιση του συστήματος διεύθυνσης του ποδηλάτου 
(2) Ακατάλληλα εργαλεία συναρμολόγησης και ρύθμισης των ποδηλάτων 
(3) Αμέλεια εργαζομένων 
(4) Λανθασμένος σχεδιασμός συναρμολόγησης του συστήματος διεύθυνσης 
του ποδηλάτου 
(5) Υψηλό κόστος αγοράς νέων εργαλείων συναρμολόγησης και ρύθμισης 
των ποδηλάτων 
(6) Υψηλό εργατικό κόστος συναρμολόγησης και ρύθμισης του συστήματος 
διεύθυνσης των ποδηλάτων 
(7) Μη ικανοποιητική απόδοση λιπαντικού/γράσου του συστήματος 
διεύθυνσης των ποδηλάτων 
(8) Λανθασμένη σειρά συναρμολόγησης τμημάτων του συστήματος 
διεύθυνσης των ποδηλάτων 
(9) Παλαιά εργαλεία συναρμολόγησης και ρύθμισης του συστήματος 
διεύθυνσης του ποδηλάτου 
(10) Παράλειψη τμημάτων συναρμολόγησης του συστήματος διεύθυνσης 
του ποδηλάτου 
(11) Μη διαθέσιμα εργαλεία συναρμολόγησης και ρύθμισης των ποδηλάτων 
(12) Έλλειψη προσωπικού τμήματος συναρμολόγησης και ρύθμισης 
ποδηλάτων 
(13) Μηχανική φθορά βιδών του συστήματος διεύθυνσης του ποδηλάτου 
(14) Ρωγμές σώματος άξονα περιστροφής του συστήματος διεύθυνσης του 
ποδηλάτου 
(15) Χαμηλή μηχανική αντοχή τιμονιού 
(16) Μη επιμόρφωση προσωπικού τμήματος συναρμολόγησης και ρύθμισης 



ΑΣΚΗΣΗ 4

Το τμήμα ελέγχου ποιότητας του Εργοστασίου
Ζυθοποιίας θέλει να διασφαλίζει ότι η μπύρα που
παράγεται στο εργοστάσιο πληροί τις προδιαγραφές της
εταιρείας, και ότι η διαδικασία με την οποία
εμφιαλώνεται η μπύρα λειτουργεί υπό στατιστικό έλεγχο.
Σε περίπτωση ένδειξης προς διερεύνηση, πρέπει να
ειδοποιείται έγκαιρα η παραγωγή ώστε να
προλαμβάνονται μη συμμορφώσεις.

Κρίσιμη παράμετρος κατά το γέμισμα είναι η ποσότητα αέρα στη

φιάλη. Επειδή το οξυγόνο είναι «εχθρός» της μπύρας η

ποσότητα αέρα στη φιάλη πρέπει να βρίσκεται μέσα σε

συγκεκριμένα όρια. Το τμήμα ελέγχου ποιότητας αποφάσισε να

ελέγξει τη σταθερότητα της παραγωγικής διαδικασίας ως προς

την ποσότητα αέρα στη φιάλη με την εφαρμογή διαγραμμάτων

και R. Για το λόγο αυτό, υλοποίησε δοκιμαστική παραγωγή.

Έλαβε 10 συνεχόμενα δείγματα τα οποία αποτελούνται από 5

φιάλες το κάθε ένα. Οι ποσότητα αέρα σε ml που μετρήθηκε σε

κάθε φιάλη φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: x
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 4

Δημιουργία διαγραμμάτων ελέγχου για τη δοκιμαστική παραγωγή

Καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα μετριούνται σε συνεχή κλίμακα,
επιλέγεται να κατασκευαστεί το διάγραμμα x . Ταυτόχρονα θα
πρέπει να κατασκευαστεί και το διάγραμμα R. Έχουμε κ = 10
δείγματα, το κάθε ένα μεγέθους n = 5. Για το κάθε δείγμα
υπολογίζουμε τη μέση μέτρηση από τα δείγματα Χk καθώς και το
εύρος Rk μεγαλύτερη αέρα – μικρότερη ποσότητα αέρα. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα

υπολογίζονται:

Από το διάγραμμα ελέγχου x φαίνεται ότι η διαδικασία

όσον αφορά στις μέσες τιμές της ποσότητας αέρα στις

φιάλες (ml) βρίσκεται εντός ελέγχου. Δεν υπάρχουν

σημεία εκτός των ορίων ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη

του διαγράμματος που να απαιτεί περαιτέρω

διερεύνηση. Όμοια και για το διάγραμμα των ακραίων

διαφορών R. Επομένως τα όρια που υπολογίσθηκαν

με βάση τη δοκιμαστική παραγωγή μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της

παραγωγικής διεργασίας.
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ΑΣΚΗΣΗ 5

Το Εργοστάσιο Ζυθοποιίας της εταιρίας Εργοστάσιο Ζυθοποιίας ΑΒΕΕ

προμηθεύεται μπουκάλια που χρησιμοποιούνται για την εμφιάλωση

της μπύρας από την εταιρία Εργοστάσιο Υαλουργίας ΑΒΕΕ.Το τμήμα

ελέγχου ποιότητας του Εργοστασίου Ζυθοποιίας είναι υπεύθυνο για το

έλεγχο ποιότητας των παραλαμβανόμενων μπουκαλιών.Για το λόγο

αυτό σχεδιάζει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας για την παραλαβή των

μπουκαλιών τα οποία παραλαμβάνονται από το Εργοστάσιο

Υαλουργίας σε παρτίδες των 5.000 τεμαχίων. Το Εργοστάσιο

Υαλουργίας παράγει παρτίδες με Αποδεκτό Επίπεδο Ποιότητας (AQL)

2,4%. Το Εργοστάσιο Ζυθοποιίας, μπορεί να δεχτεί παρτίδες με

μέγιστο 8% ελαττωματικά προϊόντα. Αν μία παρτίδα που

παραλαμβάνεται από το Εργοστάσιο Υαλουργίας απορριφθεί κατά τον

έλεγχο ποιότητας τότε τα ελαττωματικά προϊόντα απομακρύνονται και

δεν επιδιορθώνονται. Το τμήμα ελέγχου ποιότητας όρισε το ρίσκο του

παραγωγού να μην είναι πάνω από 5% και το ρίσκο του πελάτη να

μην είναι πάνω από 10%.

Καθορίστε σε ποιο εργοστάσιο αναφέρονται το ρίσκο του 

παραγωγού και σε ποιο το ρίσκο του πελάτη και περιγράψτε 

τί εκφράζει το καθένα.
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Το Δειγματοληπτικό Σχέδιο δημιουργείται προκειμένου να καθορίζονται τα
χαρακτηριστικά στοιχεία μιας δειγματοληψίας αποδοχής, δηλαδή ο
καθορισμός του αριθμού των μονάδων που πρέπει να ληφθεί ως δείγμα,
καθώς και ο αριθμός των μονάδων του δείγματος που θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές για να γίνει αποδεκτή η ελεγχόμενη
παρτίδα. Με λίγα λόγια, με το δειγματοληπτικό σχέδιο μπορεί να κριθεί η
αποδοχή ή η απόρριψη μιας παρτίδας προϊόντων.

Με αυτή τη μορφή δειγματοληψίας ο παραγωγός/ κατασκευαστής αποφεύγει
το κόστος, την έντονη προσπάθεια και τον χρόνο που απαιτεί ο 100%
έλεγχος. Το ρίσκο που λαμβάνουμε με τη χρήση των δειγματοληπτικών
σχεδίων είναι η πιθανότητα να παρουσιαστούν σφάλματα. Αυτά τα σφάλματα
αφορούν δύο περιπτώσεις:

1) Σφάλμα Τύπου I – Εσφαλμένη Απόρριψη ή ΡΙΣΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Εμφανίζεται όταν μια παρτίδα από καλά ποιοτικά προϊόντα απορρίπτεται
λόγω τυχαίας επιλογής δυσανάλογα μεγάλου αριθμού ελαττωματικών
προϊόντων στο δείγμα σε σχέση με το σύνολο. Με το σφάλμα τύπου I ο
παραγωγός λαμβάνει την απόφαση να απορρίψει μια καλή παρτίδα,
στηριζόμενος στο αποτέλεσμα μιας λανθασμένης πληροφόρησης.

2) Σφάλμα Τύπου II – Εσφαλμένη Eπιλογή ή ΡΙΣΚΟ ΠΕΛΑΤΗ

Προκύπτει όταν γίνεται από τον πελάτη αποδεικτή μια παρτίδα από προϊόντα
κακής ποιότητας. Οδηγείται έτσι ο πελάτης στο σφάλμα τύπου II, αφού
τυχαία επιλέγει ένα δείγμα με περισσότερα καλά ποιοτικά προϊόντα, από αυτά
που πράγματι υπάρχουν σε ολόκληρη την παρτίδα. Δηλαδή ο πελάτης
λανθασμένα αποδέχεται κακή παρτίδα προϊόντων.

Με βάση τα παραπάνω το ρίσκο του παραγωγού στην προκειμένη
περίπτωση αναφέρεται στο εργοστάσιο Υαλουργίας που παράγει και
προμηθεύει μπουκάλια, ενώ το ρίσκο του πελάτη αναφέρεται στο εργοστάσιο
Ζυθοποιίας που είναι πελάτης της Υαλουργίας αφού αυτή το προμηθεύει με
γυάλινα μπουκάλια.
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AQL – ACCEPTABLE QUALITY LEVEL = 0,024 (Αποδεκτό

επίπεδο ποιότητας)

LTDP – LOT TOLARENCE PERCENT DEFECTIVE = 0,08 (Όριο

ποσοστού αποδοχής ελαττωματικών)

n – μέγεθος δείγματος

c – όριο αποδοχής

Εφόσον ρίσκο παραγωγού α=0,05 και ρίσκο πελάτη β=0,1 ισχύει ο

Πίνακας 3.8 σελ. 93 βιβλίο Γ. Τσιότρα και άρα:

LTPD / AQL = 0,08/0,024 = 3,333

Κοντινότερη τιμή από Πίνακα 3.8: 3,206 από όπου:

c = 6 & n*AQL=3,286 => n = 3,286 / 0,024 = 136,92

προσεγγιστικά 137.

Άρα στοιχεία του δειγματοληπτικού σχεδίου c = 6 & n = 137. Αυτό

σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός ελαττωματικών για μέγεθος

δείγματος 137 είναι 6 προϊόντα.
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ΑΣΚΗΣΗ 6

Αν το πραγματικό ποσοστό ελαττωματικών είναι 3% και η 
λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη έδειξε πιθανότητα αποδοχής 

88%, ποια είναι η μέση εξερχόμενη ποιότητα σε ποσοστό 
ελαττωματικών;

AOQ – Μέση εξερχόμενη ποιότητα

Pa – Πιθανότητα αποδοχής της παρτίδας = 0,88

Pd – Πραγματικό ποσοστό ελαττωματικών της παρτίδας =

0,03

N – Μέγεθος παρτίδας = 5.000 n – Μέγεθος δείγματος = 137

Επειδή τα ελαττωματικά απομακρύνονται και δεν

επιδιορθώνονται έχουμε: AOQ = Pa*Pd(N-n)/[N-Pd*n-Pd*(1-

Pa)(N-n)] = 0,88*0,03*(5.000-137)/[5.000-0,03*137-0,03*(1-

0,88)(5.000-137)] = 0,02579  0,026

Παρατηρούμε βελτίωση της ποιότητας από 3% ελαττωματικά

σε 2,6%.

Ως Μέση Εξερχόμενη Ποιότητα AOQ ορίζεται το συνολικό

ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων σε ένα μεγάλο αριθμό

παρτίδων, όταν θεωρείτε ότι όλες οι παρτίδες έχουν το ίδιο

ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται ως

τεχνική αξιολόγησης της ικανότητας του δειγματοληπτικού

σχεδίου να κάνει σωστή διάγνωση για την ποιότητα μιας

δειγματοληψίας.

Προκειμένου να βελτιώνεται η μέση εξερχόμενη ποιότητα 

της παραγωγικής διαδικασίας τα ελαττωματικά συνήθως 

αντικαθίστανται ή επιδιορθώνονται. 
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ΤΟΜΟΣ Β

ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

TIETENBERG
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1.Ποια είναι η βασική ταξινόμηση των 
φυσικών πόρων;

◦ Φυσικός είναι ο πόρος που έχει παραχθεί ή παράγεται άμεσα από τη φύση. Στην παραγωγή  αυτή είναι δυνατόν να 

έχει συμβάλει ο άνθρωπος (ή εξακολουθεί), αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο σχηματισμός του ΦΠ είναι ανεξάρτητος 

από τη βούληση ή την παρουσία του ανθρώπου. Για παράδειγμα το πετρέλαιο είναι ΦΠ που έχει παραχθεί στο 

παρελθόν, πριν την εμφάνιση του ανθρώπου, η άγρια χλωρίδα  και πανίδα  (ανα)παράγονται  ανεξάρτητα από τη 

βούληση του ανθρώπου- η παρέμβαση όμως του ανθρώπου μπορεί να έχει ανασταλτικό και καταστροφικό 

αποτέλεσμα. Το σύσπορο βαμβάκι είναι προϊόν ΦΠ  που συμπαραγάγεται από τη φύση και τον άνθρωπο. Το

περιβάλλον λογίζεται ως  ανανεώσιμος ΦΠ.

◦ Η διαφοροποίηση μεταξύ εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων ΦΠ γίνεται στη βάση της ροής της φυσικής τους

αναπλήρωσης.

◦ Ανανεώσιμοι λέγονται οι ΦΠ των οποίων η φυσική αναπλήρωση γίνεται με ρυθμούς των οποίων η

ταχύτητα είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ροή τους θα μπορούσε να συνεχιστεί επ΄

αόριστον. Παράδειγμα : η ηλιακή ενέργεια, το νερό, ο καθαρός αέρας, διάφορα είδη άγριας ζωής (π.χ. ψάρι)

κλπ.

◦ Εξαντλήσιμοι λογίζονται οι ΦΠ των οποίων η φυσική αναπλήρωση γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς,

τέτοιους ώστε να θεωρούμε ότι υπάρχουν σε δεδομένη ποσότητα. Παράδειγμα : τα διάφορα μέταλλα, οι

υδρογονάνθρακες κλπ. Για την πλειονότητα των εξαντλήσιμων πόρων, είναι προφανές ότι σε κάποια άλλη

χρονική στιγμή με διαφορετικές τεχνολογικές δυνατότητες, τα αποθέματα μπορεί να είναι αυξημένα σχετικά με

τα τρέχοντα. Επίσης, η τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει και τους ρυθμούς ανακύκλωσης των εξαντλήσιμων

πόρων που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

◦ Πέρα από την ροή φυσικής αναπλήρωσης των ΦΠ και της οικονομικό-τεχνολογικής πλευράς, που επηρεάζει

την προσφερόμενη ποσότητα, μια άλλη σημαντική παράμετρος αποτελεί η ζήτηση από τους καταναλωτές. Εάν

για παράδειγμα η ζήτηση για ένα ανανεώσιμο πόρο αυξηθεί σε επίπεδα που επηρεάζουν σημαντικά την ροή

φυσικής αναπλήρωσης, τότε ο ΦΠ μπορεί να εξαντληθεί. Π.χ. η υπεραλίευση. Άρα η ανθρώπινη

δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει στην εξάντληση ενός λογιζόμενου ως ανανεώσιμου πόρου, δηλ. Ενός

πόρου ο οποίος έχει τη δυνατότητα της ταχείας φυσικής αναπλήρωσης.

Υπάρχουν 3 τρόποι για να χαρακτηριστούν τα αποθέματα εξαντλήσιμου πόρου.

Εξαντλήσιμος πόρος προσδιορίζουμε την συνολική ποσότητα του πόρου

που υπάρχει στον φλοιό της γης. Η έννοια αυτή αντιπροσωπεύει το ανώτατο

όριο στη διαθεσιμότητα του πόρου.

Τρέχοντα αποθέματα προσδιορίζουμε τις γνωστές ποσότητες του πόρου που

μπορούν να αντληθούν. Η έννοια αυτή αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο όριο στη

διαθεσιμότητα του πόρου.

Δυνητικά αποθέματα προσδιορίζουμε τις ποσότητες του πόρου, των οποίων η

ύπαρξη είναι επιβεβαιωμένη και οι οποίες μπορούν να αντληθούν με την ανάπτυξη

κατάλληλης τεχνολογίας και την πληρωμή κατάλληλων τιμών. Η έννοια αυτή είναι

λιγότερο ακριβής καθώς εξαρτάται από τεχνολογικούς και από οικονομικούς

παράγοντες.
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2. Με ποιους τρόπους γίνεται η διαχείριση 
φυσικών πόρων;
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3. Για ποιους λόγους επιβάλλεται η μετάβαση 
στις ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ποια 
προβλήματα ανακύπτουν;

4. Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;
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4. Τι υποστηρίζει η θεωρία του Νεκρού 
Σημείου;

◦Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο
και αποτελεί βασικά μια αναλυτική τεχνική για μελέτη, έρευνα και
συμπεράσματα γύρω από τη σχέση των σταθερών εξόδων, των μεταβλητών
εξόδων, των εισπράξεων και των κερδών οποιασδήποτε εκμετάλλευσης. Οι
συνιστώσες του Νεκρού Σημείου είναι οι

◦Πωλήσεις, τα Έσοδα και τα Έξοδα.
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Τα έσοδα της επιχείρησης θα πρέπει να 
καλύπτουν τα εξής:
• Το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή
των προϊόντων (π.χ. πρώτες ύλες,
κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, εργατικά, γενικά
έξοδα παραγωγής, κλπ.)
• Το κόστος του Marketing, της προώθησης 
πωλήσεων και της διαφήμισης για τα προϊόντα 
της
• Τα γενικά διοικητικά έξοδα.
• Το ποσό του κέρδους που αναμένει να 
πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Εκφράζεται κατά διαφόρους τρόπους:

• Ως αξία πωλήσεων: Σε τι ύψος πωλήσεων (τζίρου) η επιχείρηση δεν
πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία.
• Ως ποσοστό % των Πωλήσεων: Σε πιο ποσοστό επί των προβλεπόμενων 
πωλήσεων, η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία.
• Ως ποσότητα Πωλήσεων: Πόσα προϊόντα (ή άλλη μονάδα μέτρησης) πρέπει 
να πωλήσει η επιχείρηση για να μην πραγματοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζημία.
• Ως χρόνος: Σε ένα ετήσιο χρονικό ορίζοντα, πόσους μήνες θα χρειασθεί η 
επιχείρηση για να πραγματοποιήσει εκείνες τις πωλήσεις που θα την
φέρουν σε σημείο να μην πραγματοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζημία.

Τα συνολικά έσοδα των πωλήσεων είναι ίσα με 

τον αριθμό των πωλουμένων μονάδων (Q) επί 

την τιμή πωλήσεως κατά μονάδα προϊόντος (P). 

Δηλαδή TR = Q·P.



• Η απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα καθώς στην

παραγωγή και χρήση ενέργειας αναλογεί περισσότερο από το

75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

• Η ανακαίνιση των κτιρίων ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια

από τις απώλειες καθώς το 40% της κατανάλωσης ενέργειας

οφείλεται στην παλαιότητα των κτιρίων.

• Η υποστήριξη της βιομηχανίας για να καινοτομήσει και να

αναδειχθεί σε ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο στην πράσινη

οικονομία καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρησιμοποιεί

ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό μόλις 12%.

• Η ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο

υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς καθώς

στις μεταφορές αναλογεί το 25 % των εκπομπών μας.
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5. Ποιες είναι οι κύριες  δράσεις της ΕΕ ώστε να 
είναι κλιματική ουδέτερη το 2050 ;

• Καθαρότερος αέρας, νερό και έδαφος 
• Καθαρότερη ενέργεια 
• Επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες, λιγότερα 
απορρίμματα 
• Πιο υγιεινά τρόφιμα 
• Λιγότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα 
• Ανακαινισμένα σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία 
• Καλύτερες εναλλακτικές δημοσίων συγκοινωνιών 
• Περισσότερα σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα 
• Καλύτερη υγεία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές 
• Προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον στα καταστήματά μας 

Μια σειρά από οφέλη για την υγεία και την
ευημερία των πολιτών και των μελλοντικών
γενεών από την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία είναι τα ακόλουθα:



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΜΟΥ Β
ΤΙΕΤΕΝBERG

ΑΣΚΗΣΕΙΣ TOMOY B- ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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ΑΣΚΗΣΗ 1./ ΤΟΜΟΣ Β

Μία βιομηχανική μονάδα σχεδιάζει την κατασκευή μονάδων παραγωγής

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της. Στο

πλαίσιο αυτό εξετάζει τις παρακάτω τέσσερις επιλογές για τη λύση του

προβλήματος του χρησιμοποιουμένου ενεργειακού πόρου: (α) αιολική

ενέργεια (αιολικό πάρκο με ανεμογεννήτριες) (β) ηλιακή ενέργεια

(φωτοβολταϊκό πάρκο) (γ) βιομάζα (συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

και θερμότητας με καύση υπολειμμάτων βιομάζας) (δ) συνδυασμός

αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και βιομάζας

Να προσδιορίσετε με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης με απλή 

στάθμιση την καλύτερη επιλογή, σύμφωνα με την βαθμολογία που δίνουν 

πέντε εμπειρογνώμονες στην κλίμακα από 1 έως 5 (με άριστα το 5) στις 

τέσσερις επιλογές με βάση τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: σταθερό 

κόστος (f1), μεταβλητό κόστος (f2), φιλικότητα στο περιβάλλον (f3), 

αξιοπιστία (f4). Στον Πίνακα 1 δίδονται οι μέσες τιμές της βαθμολογίας των 

πέντε εμπειρογνωμόνων. Τι παρατηρείτε;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1- ΤΟΜΟΥ Β

. Η κατάταξη των εναλλακτικών παρουσιάζεται στον

παρακάτω Πίνακα. Όπως προκύπτει, Α4>Α1>Α2>Α3.

Δηλαδή , η Α4 είναι η καλύτερη λύση και η Α1 είναι η

δεύτερη καλύτερη λύση.

Να εξετάσετε την ευαισθησία της καλύτερης επιλογής σύμφωνα με 
την μέση τιμή των πέντε εμπειρογνωμόνων, όταν αυξηθεί κατά 30% η 
τιμή του βαθμού που έχει η δεύτερη καλύτερη επιλογή τους ως προς 

το δεύτερο κριτήριο (μεταβλητό κόστος, f2). Τι παρατηρείτε σχετικά με 
τη σταθερότητα της πρώτης επιλογής;

Θέτουμε α21’ = (1 + 0,3) . α21 = (1 + 0,3) . 2 = 2,6. Από τη νέα βαθμολογία

προκύπτει w2 . a21΄ = 0,27 . 2,6 = 0,702. Το άθροισμα S1’ γίνεται 3,032 (>

S4). Άρα, η πρώτη επιλογή Α4 δεν είναι σταθερή.

Την ανάλυση ευαισθησίας την κάνουμε για να δούμε  αν η λύση που  

αναδείχτηκε πρώτη, δηλαδή ο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ» , παραμένει πρώτη,  

όταν  αλλάξει η βαθμολογία της δεύτερης κατά σειρά προτίμησης, 

δηλαδή η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» κατά 30% σύμφωνα με τα δεδομένα. 

Με λίγα λόγια αλλάζει ο βαθμός α21=2,  με αύξηση κατά 30%. 

Σχεδιάζουμε

το διάγραμμα

ανάλυσης

ευαισθησίας

όταν η

παραπάνω

μεταβολή είναι

±30%.

Παρατηρούμε ότι η πρώτη επιλογή Α4 δεν είναι σταθερή, δεδομένου ότι η

καμπύλη τέμνει τον οριζόντιο άξονα για α21=2,4074 και συνεπώς η

συνάρτηση αλλάζει πρόσημο. Παρατηρούμε ότι η S1 γίνεται η καλύτερη

λύση για α21>2,4074.
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ΑΣΚΗΣΗ 2- ΤΟΜΟΥ Β

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 παρακάτω εξίσωση:

Pt= 57 – ½qt

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=€20. 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%.

Υπολογίστε την μέγιστη ζητούμενη ποσότητα από τους
καταναλωτές σε κάθε περίοδο και δείξτε την ποσότητα
αυτή στο διάγραμμα Ζήτησης-Προσφοράς.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2. ΤΟΜΟΥ Β

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4u@gmail.com  54



ΑΣΚΗΣΗ 2. ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Αρχικά υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του μη-

ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 200 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;

Καθώς η μέγιστη ζήτηση σε κάθε μία από τις δύο περιόδους είναι 74

μονάδες, η συνολική μέγιστη ζήτηση είναι 148 μονάδες. Επομένως,

στην περίπτωση που η πεπερασμένη ποσότητα του μη-

ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 200 μονάδες δεν έχουμε περιορισμό

και ως εκ τούτου ο πόρος δεν θα εξαντληθεί καθώς και μετά την

κάλυψη της μέγιστης ζητούμενης ποσότητας και στις δύο περιόδους

υπάρχουν ακόμη 52 μονάδες. Καθώς έχουμε τέλειο ανταγωνισμό και

ο πόρος δεν βρίσκεται σε στενότητα, η τιμή θα είναι ίση με το Οριακό

Κόστος, δηλαδή και στις δύο περιόδους η τιμή θα είναι ίση με 20€.
Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του μη-ανανεώσιμου

πόρου είναι Q = 71 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).

Για να υπολογίσουμε την αποτελεσματική κατανομή

των Q = 71 μονάδων στις δύο περιόδους θέτουμε

ίσες τις παρούσες αξίες των καθαρών οριακών

οφελών στις δύο περιόδους.

Επίσης γνωρίζουμε ότι το άθροισμα των καταναλώσεων και στις δύο

περιόδους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 71 μονάδες. Δηλαδή:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4u@gmail.com  55



ΑΣΚΗΣΗ 2…συνέχεια

Υπολογίστε την τιμή του 

πόρου σε κάθε μία από τις 

δύο περιόδους.

Για να υπολογίσουμε την τιμή στην οποία θα πρέπει να

πωλείται ο πόρος στην πρώτη περίοδο, ώστε να επιτευχθεί

η αποτελεσματική κατανομή μεταξύ των δύο περιόδων,

αντικαθιστούμε την ποσότητα στην συνάρτηση ζήτησης και

βρίσκουμε:

Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε την τιμή στην

δεύτερη περίοδο, αντικαθιστώντας στην

συνάρτηση ζήτησης την ποσότητα q2, και

βρίσκουμε:

Το Διάγραμμα 2 παρακάτω παρουσιάζει την

ισορροπία στην πρώτη περίοδο
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Αν διαφέρει η τιμή από το 

οριακό κόστος εξηγείστε τον 

λόγο. 

ΑΣΚΗΣΗ 2…συνέχεια

Η τιμή και στις δύο περιόδους υπερβαίνει κατά πολύ το

οριακό κόστος, παρότι έχουμε τέλειο ανταγωνισμό. Ο λόγος

που επιτρέπουμε να έχουμε διαφορά μεταξύ της τιμής και

του οριακού κόστους εξόρυξης στην κάθε περίοδο και

επομένως να υπάρχει κέρδος γι’ αυτόν που κατέχει τον

πόρο, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε την

κατανάλωση.

στην πρώτη περίοδο. Εάν η τιμή στην πρώτη περίοδο ήταν

ίση με το οριακό κόστος, τότε ξέρουμε ότι θα καταναλωνόταν

όλες οι 71 διαθέσιμες μονάδες στην πρώτη περίοδο (καθώς

η ζήτηση σε τιμή 20€ είναι 74 μονάδες). Αυξάνοντας την τιμή

στα 37,5€, μειώνουμε την ζήτηση στις 39 μονάδες και έτσι

έχουμε 32 μονάδες διαθέσιμες στην δεύτερη περίοδο. Καθώς

αυτές δεν μπορούν να καλύψουν την μέγιστη ζήτηση στην

δεύτερη περίοδο η τιμή τους αυξάνεται στα 41€.
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ΑΣΚΗΣΗ 3- ΤΟΜΟΥ Β

Να υπολογίσετε για διαφορετικές ποσότητες παραγωγής το συνολικό κόστος 
επένδυσης ανά σενάριο. Να κατασκευάσετε τον σχετικό πίνακα αποτελεσμάτων 

και το αντίστοιχο διάγραμμα ποσότητας παραγωγής-συνολικού κόστους

Από τα δεδομένα του θέματος ορίζουμε τα

σενάρια Α, Β και Γ. Επίσης, ορίζουμε F τα

σταθερά κόστη και V τα μεταβλητά κόστη:

Σενάριο
F V

Α
520000 € 180 €

Β
840000 € 102 €

Γ
980000 € 6 62 €

Κόστη ανά σενάριο για

διαφορετικές ποσότητες

παραγωγής

Για διαφορετικές

ποσότητες παραγωγής,

Π, προκύπτουν τα

παρακάτω συνολικά

κόστη, ΣΚι (ι = Α, Β, Γ) για

τα εναλλακτικα σεναρια:

Το αντίστοιχο διάγραμμα συνολικών

εξόδων των τριών σεναρίων ανά

παραγομένη ποσότητα ακολουθεί:

Με βάση το διάγραμμα παρατηρούμε ότι για ποσότητα ετήσιας παραγωγής

μικρότερης των 3.898 τόνων το συνολικό κόστος βάσει του σεναρίου Α είναι

μικρότερο εκείνων των Β και Γ. Για μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής

προτιμάται το σενάριο Γ. Συγκεκριμένα το σημείο μετάβασης βρίσκεται στην

τομή τους και τα αντίστοιχα επίπεδα παραγωγής υπολογίζονται ως εξής:

Συνεπώς για επίπεδο παραγωγής 0 – 3.898 τόνοι καλύτερη είναι η

επένδυση στο σενάριο Α, ενώ για μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής,

καλύτερη είναι η επένδυση στο σενάριο Γ.
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ΤΟΜΟΣ Γ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ
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1. Ποιες είναι οι βασικές πηγές 
ρύπανσης;
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Ανθρωπογενείς

– Βιομηχανία

– Μεταφορές

– Αγροτικές δραστηριότητες

– Οικιστική δραστηριότητα

– Ενεργειακή κατανάλωση

Δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή αλλά συγκεντρώνονται σε λίγα σημεία

του πλανήτη → μεγάλη επικινδυνότητα

Φυσικές

– ηφαίστεια

– φυσικές αναβλύσεις πετρελαίου (πχ. Στη Santa Barbara, ΗΠΑ), φυσικού

αερίου, ενώσεων μετάλλων (Σουηδία)

– παραγωγή τοξικών αερίων σε υδατικούς αποδέκτες (Αφρική, Salt Lake, ΗΠΑ)

– πυρκαγιές από φυσικά αίτια (π.χ., κεραυνοί, υψηλή θερμοκρασία)

Παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή → κρίσιμος μηχανισμός της λειτουργίας

του πλανήτη

Αέριες εκπομπές

• CO, NOx, πτητικοί υδρογονάνθρακες, SO2

• παράγοντες κλιματικής αλλαγής: CO2 , CH4

• βαρέα μέταλλα

• αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες

• δευτερογενείς ρύποι: όξινη βροχή, φωτοχημικά

επεισόδια

• ραδιενέργεια

Υγρά απόβλητα

• βαρέα μέταλλα

• πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες

• ζιζανιοκτόνα

• άζωτο, φωσφόρος

• ραδιενέργεια

• οργανικός φόρτος

Στερεά απόβλητα

• οργανικά απορρίμματα

• χαρτί, γυαλί, μέταλλα

• πλαστικά

• τέφρα

• μη βιοδιασπώμενα υλικά

• ραδιενεργά υλικά

• νοσοκομειακά απορρίμματα

• Θόρυβος

• Θερμότητα

• Παθογόνοι ή ξένοι μικροοργανισμοί
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2.Ποιες είναι οι βασικότερες επιπτώσεις της 
ρύπανσης; 

Επιπτώσεις ρύπανσης

Αέριες εκπομπές

• Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με επιβλαβείς χημικές ουσίες

• Επιβάρυνση του εδάφους με επιβλαβείς κατακρημνίσεις

• Κλιματική αλλαγή

Υγρά απόβλητα

• Επιβάρυνση των επιφανειακών υδάτων με επιβλαβείς ουσίες

• Επίδραση στην ισορροπία των υδάτινων οικοσυστημάτων

• Επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων με επιβλαβείς ουσίες

• Επιβάρυνση εδαφών με επιβλαβείς ουσίες

• Αλλαγές στη γεωμορφολογία

• Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μέσω της εξάτμισης

Στερεά απόβλητα

• Επιβάρυνση εδαφών με επιβλαβείς ουσίες

• Αλλαγές χρήσης γης

Διάβρωση εδαφών

• Επιβάρυνση υδάτων με επιβλαβείς ουσίες

• Επιβάρυνση υπεδάφους με επιβλαβείς ουσίες

• Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μέσω της εξάτμισης

• Αύξηση του μικροβιακού φόρτου



3.Τι γνωρίζετε για την αντιμετώπιση – πρόληψη της 
ρύπανσης στην πηγή;
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•Ανθρωπογενείς

◦Βιομηχανία, Μεταφορές, Αγροτικές δραστηριότητες

◦Οικιστική δραστηριότητα, Ενεργειακή κατανάλωση

•Φυσικές

◦Ηφαίστεια,  Φυσικές αναβλύσεις πετρελαίου ,φυσικού αερίου, ενώσεων 
μετάλλων , παραγωγή τοξικών αερίων σε υδατικούς αποδέκτες, Πυρκαγιές 
από φυσικά αίτια 

Πηγές ρύπανσης

• Σχεδίαση για λιγότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον

• Αύξηση της διάρκειας ζωής του 
προϊόντος 

Β
Αλλαγή στη διεργασία 

Μείωση στην πηγή

Β1 
Αλλαγές στην εισροή υλικών
-Καθαρισμός υλικών
- Υποκατάσταση με λιγότερο 
τοξικά υλικά 

Β2
- Άλλαγές στην τεχνολογία
- Αλλαγές στη χωροθέτηση
- Αυξημένος αυτοματισμός
- Βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας

Β3
Βελτιωμένες λειτουργικές πρακτικές
-Λειτουργικές διαδικασίες και καλύτερες 
διαδικασίες συντήρησης
-Βελτιωμένες διαχειριστικές πρακτικές
-Διαχωρισμός των ροών παραγωγής
-Βελτιωμένη διακίνηση υλικών
-Καλύτεροος Προγραμματισμός 
παραγωγής
-Βελτίωση ελέγχου αποθεμάτων
-Εκπαίδευση προσωπικού
Διαχωρισμός αποβλήτων 

Α
Αλλαγές στο προϊόν

Διαχείριση ρύπανσης: μέθοδοι πρόληψης

• Εναναπροσδιορισμός της έννοιας απόβλητο: από «υλικό χωρίς χρήση» σε

«ύλη χωρίς αξία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον»

• Επαναχαρακτηρισμός των αποβαλλόμενων υλικών



4.Τι είναι η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ;
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Οικολογικά χαρακτηριστικά

• Βιώσιμη εκμετάλλευση φυσικών

πόρων

• Εξοικονόμηση υλικών και 

ελαχιστοποίηση αποβλήτων 

• Ανάπτυξη ανακυκλούμενων

προϊόντων για βιώσιμη χρήση 

• Οικολογικά αφομοιώσιμες και 

χρήσιμες εκροές

• Ανίχνευση, ερμηνεία και 

ανταπόκριση σε φυσικές 

αναδράσεις 

• Περιβαλλοντική προστασία και 

ευαισθησία 

• Ανάπτυξη στρατηγικής για τη 

βιωσιμότητα των 

οικοσυστημάτων

Προσωπικά 

χαρακτηριστικά

• Ενσωμάτωση της 

βιωσιμότητας στο σχεδιασμό 

θέσεων εργασίας και 

εκπαίδευση προσωπικού 

• Προώθηση καινοτομίας για 

τη βιωσιμότητα 

• Ενίσχυση της βιωσιμότητας 

με πολιτιστικά έργα 

Η ικανότητα μίας ή περισσότερων οντοτήτων, ατομικά ή/και

συλλογικά, να υπάρχουν και να ακμάζουν ή/και να εξελίσσονται

για μικρά χρονικά πλαίσια με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η

ακμή άλλων οντοτήτων.

Οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά

• Συμμετοχή σε συνεταιρισμούς 

με οικολογικό προσανατολισμό 

• Συνεργασία με 

περιβαλλοντικές οργανώσεις 

• Συμμετοχή σε συστήματα 

βιομηχανικής οικολογίας

• Δια-οργανωσιακή οικολογική 

κατανομή φυσικών πόρων

Πολιτικό-οικονομικά

χαρακτηριστικά

• Ενθάρρυνση της νομοθεσίας για τη

βιωσιμότητα

• Περιβαλλοντική πολιτική

• Υπολογισμός περιβαλλοντικού κόστους

• Υποστήριξη της βιώσιμης δημόσιας

πολιτικής

• Ανίχνευση, ερμηνεία και ανταπόκριση

σε φυσικές αναδράσεις

• Επιδότηση της βιώσιμης πρακτικής

Κοινωνικο-πολιτισμικά

χαρακτηριστικά

• Ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω

κοινωνικο-πολιτισμικών δράσεων

• Περιβαλλοντικά μαθήματα σε

ακαδημαϊκά ιδρύματα

• Δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής

πληροφορίας

• Περιβαλλοντική ευθύνη



5. Τι είναι Η ΑΝΑΛΥΣΗ (εκτίμηση) 
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ;

6. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Εμπορίας Ρύπων;
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6. Τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος;

• Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Environmental

Management Systems) αποτελούν εξέλιξη των συστημάτων

διοίκησης ολικής ποιότητας

• Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνει:

• επιλογή και στήριξη μιας κατάλληλης πολιτικής

• εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων

• επιτυχής επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της

εφαρμογής της πολιτικής (πλήρωση όλων των στόχων και

απαιτήσεων)

Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος: πρότυπα

• ISO 14000 International Standards Organisation, 14000 Series

• Διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που επιτρέπουν στις

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν περιβαλλοντική πολιτική, να

επιδιώξουν και να μετρήσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση

• EMAS Eco-Management and Audit Scheme

• Καθιερώνεται με τον κοινοτικό κανονισμό 1836/93 της 29ης Ιουνίου

1993 και αποτελεί Ευρωπαϊκό πρότυπο διαχείρισης με κύριο σκοπό

να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις

της Συνθήκης του Maastricht 1992:

• Πρόληψη, μείωση και εξάλειψη της μόλυνσης κυρίως στην πηγή

• Διασφάλιση ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων

• Χρήση καθαρής ή καθαρότερης τεχνολογίας
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7. Τι γνωρίζετε για το ΙSO  
14001:2015;

◦ Το ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που παρέχει στους

οργανισμούς το αναγκαίο πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος

μέσω της πρόληψης ή της μείωσης των δυσμενών περιβαλλοντικών

επιπτώσεων.

 Για τη μείωση των δυσμενών επιδράσεων του περιβάλλοντος στον

οργανισμό

 Για την υποστήριξη του οργανισμού στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων

συμμόρφωσης και αποφυγής προστίμων.

 Για τον έλεγχο, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, των προϊόντων/

υπηρεσιών του οργανισμού στις φάσεις του σχεδιασμού, παραγωγής,

διανομής.

 Για την επίτευξη ωφελημάτων από την εφαρμογή φιλικών προς το

περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων και

 Για την διάχυση των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση

στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο οργανισμός που επιθυμεί να συμμορφωθεί με το ISO 14001:2015 μπορεί να το

επιτύχει :

 Με αυτοαξιολόγηση και δήλωση συμμόρφωσης του ιδίου ή

 Με επιβεβαίωση της συμμόρφωσης από φορείς που έχουν συμφέροντα για τον

οργανισμό όπως πελάτες ή

 Με επιβεβαίωση της δήλωσης συμμόρφωσης του ιδίου από φορέα εκτός

οργανισμού, ή

 Με την πιστοποίηση του ΣΠΔ από ανεξάρτητο οργανισμό.

Κατά τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών του πλευρών, ο Οργανισμός μπορεί

να εξετάσει :

Τις εκπομπές του αέρα,

Τις απορρίψεις στο έδαφος,

Τη χρήση ενέργειας,

Τη χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων,

Την παραγωγή αποβλήτων,

Την εκπεμπόμενη ενέργεια (θερμότητα, ακτινοβολία, θόρυβο, φως) και

Τη χρήση χώρου.

Ο οργανισμός επίσης πρέπει :

 να ορίζει περιβαλλοντικούς στόχους στις σχετικές λειτουργίες

 να σχεδιάζει δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων,

 να παρακολουθεί,

 να μετρά,

 να αναλύει και

 να αξιολογεί την περιβαλλοντική του επίδοση

 να διεξάγει σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, εσωτερικές επιθεωρήσεις

 η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ανασκοπεί το ΣΠΔ για να διασφαλίζει τη

συνεχόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του.

 να εντοπίζονται ευκαιρίες βελτίωσης και

 να βελτιώνει συνεχώς το ΣΠΔ και την περιβαλλοντική του επίδοση.
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8. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές 
ISO14001-EMAS;

◦ Ομοιότητες

◦ •Είναι πρότυπα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

◦ •Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν να

μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον

παρέχοντας τους ένα μέσο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης

◦ •Απαιτούν από τις επιχειρήσεις τη λήψη σειράς μέτρων, τη διενέργεια

εσωτερικών επιθεωρήσεων και εξωτερικό έλεγχο

◦ •Εισάγουν μια νέα θεώρηση στην περιβαλλοντική πολιτική των επιχειρήσεων, 

ελέγχοντας την ικανότητά τους να διατυπώσουν περιβαλλοντικούς στόχους, 

για την επίτευξη των οποίων πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τις 

διαδικασίες τους και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους εργαζομένους 

◦ •Εθελοντική συμμετοχή 

◦ •Τα δύο πρότυπα έχουν παρόμοια αποτελέσματα ως προς την περιβαλλοντική 

απόδοση •Το κόστος πιστοποίησης είναι εξίσου υψηλό. 

◦ •Τα οφέλη πιστοποίησης δεν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των δύο 

συστημάτων

◦ Διαφορές

◦ •Το ISO14000 πιστοποιείται παντού και η πιστοποίηση είναι παγκόσμια, ενώ το 

EMAS ακόμη και στην 3 η τροποποίησή του (EMAS III) μπορεί να πιστοποιήσει 

χώρες εκτός ΕΕ, αλλά η πιστοποίηση πρέπει να γίνει από κράτος-μέλος 

◦ •Το ISO14001 δεν απαιτεί κρατική επικύρωση, αλλά το EMAS επικυρώνεται και 

κρατικά 

◦ •Το ISO14001 μπορεί να εφαρμοσθεί σε τμήμα της επιχείρησης ή συνολικά, 

αλλά το EMAS πρέπει να εφαρμοσθεί συνολικά 

◦ •Το ISO14001 δεν απαιτεί δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά 

το EMAS την απαιτεί. 

◦ •Οι απαιτήσεις του EMAS είναι υψηλότερες του ISO14001, το σύστημα 

πιστοποίησης πολυπλοκότερο και αυστηρότερο

◦ •Το EMAS III δίνει τη δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας (μέσω 

προγραμμάτων όπως το LIFE+) κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

θέλουν να πιστοποιηθούν 

◦ •Η αναγνωρισιμότητα του ISO14001 παραμένει υψηλότερη του EMAS, κυρίως 

λόγω του ότι το ISO14001 είναι παλαιότερο και μέχρι το 2009 ήταν και το μόνο 

σύστημα με παγκόσμια ισχύ. Στο EMAS III αναγνωρίζεται ότι η πιστοποίηση κατά 

ISO14001 αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της πιστοποίησης κατά EMAS
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