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ΜΕΡΟΣ Α----ΤΣΙΟΤΡΑΣ 

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. 

2. 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. 
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3. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τα κυριότερα προβλήματα και 
εμπόδια που αναμένεται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση στην 
προσπάθειά της να υιοθετήσει ΔΟΠ.  

 Μη δέσμευση της διοίκησης 

 Αποπροσανατολισμός από τον σκοπό 

 Η θεώρηση της ΔΟΠ ως ένα πρόγραμμα 

 Ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού 

 Ανεπαρκής εστίαση προς τον πελάτη 

 Έλλειψη ενδυνάμωσης των εργαζομένων 

 Έλλειψη ομαδικής εργασίας 

 Μεμονωμένη εφαρμογή καλών πρακτικών 

 Έλλειψη συνέργειας της ΔΟΠ με άλλες προσεγγίσεις 

 Δυσκολία αλλαγής της κουλτούρας. 

 
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 

4. 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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5. Εργαζόμενοι και ΔΟΠ 

 

Αναφορικά με το πλαίσιο που ορίζεται σε μια επιχείρηση σύμφωνα με τη ΔΟΠ, αυτή 

εκλαμβάνεται ως μια φιλοσοφία της διοίκησης ολιστικού χαρακτήρα. Αδιαμφισβήτητα, ο 

ΡΟΛΟΣ των εργαζομένων σε αυτή τη φιλοσοφία κρίνεται ως καταλυτικός, καθώς σύμφωνα 

με τον ορισμό « ΟΛΙΚΗ » η επιχείρηση απαρτίζεται από ένα σύνολο εμπλεκομένων σε αυτή. 

Σε αυτό εντάσσεται, εκτός από τους πελάτες και τους προμηθευτές, τους μετόχους και την 

ανώτερη διοίκηση και το προσωπικό, που δεν εκλείπει από τη διαδικασία συνεχούς 

βελτίωσης.  

Η ΔΟΠ «βασίζεται στους ανθρώπους και υπηρετεί τους ανθρώπους» 

Από αυτό συνάγεται η αλληλουχία και η αλληλεπίδραση των αρμοδιοτήτων, των 

ρόλων και της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού  ώστε ένα σύστημα ΔΟΠ να 

θεωρηθεί πετυχημένο. Με βάση αυτό στη ΔΟΠ οι εργαζόμενοι αποτελούν 

ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησης καθώς ο ρόλος τους είναι κομβικός με την έννοια 

ότι αφενός συνιστούν φορέα εξουσίας και αφετέρου υιοθετούν τη σπουδαιότητα της 

ποιότητας, συνεπώς αναζητούν τρόπους επιτέλεσης του έργου τους, οι οποίοι 

υπόκεινται στη διαδικασία διαρκούς εξέλιξης 

 
 

- Στο πεδίο των ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, κατά το πρότυπο της ΔΟΠ που υιοθετείται από 

την επιχείρηση,  υπάρχει ενεργητική συμμετοχή των εργαζομένων σε τμήματα, των 

συνεργατών και των προϊσταμένων και των απλών εργατών στο επίπεδο που ο 

καθένας από τους παραπάνω υιοθετεί ως αρμοδιότητα τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος και της φύσης της εργασίας του. 

- Στον τομέα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  των εργαζομένων σε μια επιχείρηση που 

υιοθετεί τη ΔΟΠ όπως υποστηρίζει και ο Ishikawa (1985): «ακρογωνιαίος λίθος 

της ΔΟΠ είναι η εκπαίδευση, αφού ο ολικός ποιοτικός έλεγχος ξεκινά και 

τελειώνει με αυτή» 
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6. Ικανοποίηση Πελάτη-Εργαζομένου 

Στους βασικότερους σκοπούς της ΔΟΠ, εντάσσονται  
. 1. Η αέναη πλήρης ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη.  
2. Η αέναη πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων.  

3. Η καλλιέργεια μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζόμενους 

7. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις της ποιότητας; 

Οι βασικότεροι διαστάσεις ποιότητας αναφέρονται στα εξής:  
1) Καθορισμός των αναγκών που αφορούν το προϊόν  

2) Σχεδιασμό προϊόντος  

3) Συμμόρφωση ως προς το σχεδιασμό  

4) Υποστήριξη του προϊόντος.  

Ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών: 

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 

8. 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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9. 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. 

 

10. ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ [14] θεραπείες – ΑΡΧΕΣ DEMING— 
για την εξασφάλιση της ποιότητας 

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. α) Αποφυγή ποσοστώσεων, β) Αποφυγή της διαχείρισης 

βασιζόμενη σε αριθμητικούς στόχους.  
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5. α) 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, β) 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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11. ΚΥΚΛΟΣ DEMMING 

 

12. 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. 

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. 

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.  

 

 



 

Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com          Σελίδα 10 από 67 
 

13. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

Το διάγραμμα ροής είναι μια γραφική παράσταση των σταδίων μιας διεργασίας. 

  Μια σειρά συμβόλων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με λογική σειρά, απεικονίζουν 

δραστηριότητες, αποφάσεις και πηγές δεδομένων, προσδιορίζοντας έτσι το πώς 

πραγματικά λειτουργεί η διεργασία. Αυτό επιτρέπει την ταξινόμηση των σύνθετων 

διαδικασιών σε τμήματα, τα οποία μπορούν ευκολότερα να εξετασθούν, να κατανοηθούν 

και, αν χρειαστεί να επανασχεδιαστούν.  

Καθιστά εφικτό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των πιθανών πηγών προβλημάτων και 

σπατάλης, έτσι ώστε το διάγραμμα ροής να εξοικονομεί κόστος σε πολλούς διαφορετικούς 

τομείς, όπως είναι η διευθέτηση των παραγγελιών, οι διαδικασίες ελέγχου, ο επιχειρηματικός 

σχεδιασμός, η δημιουργία του προϊόντος, η μεθοδολογία χειρισμού των μηχανών κ.λ.π. 

  Το διάγραμμα ροής αποτελείται από κόμβους και βέλη.  

 Κάθε κόμβος είναι μια διακριτή ενέργεια.  

 Η βασική ιδέα είναι πως ο στόχος, δηλαδή ο τελικός κόμβος προσεγγίζεται με πολλούς 

τρόπους αλλά μόνο μία θα είναι η τελική ροή. 
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ΜΕΡΟΣ Β/ SPC/ΤΣΙΟΤΡΑΣ 

14. 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 μεταβλητότητας αίτια:  
–συνήθως άνθρωποι, µμηχανήματα, υλικά κλπ.  

 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. 
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15. 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 διαδικασίαςCp  ο οποίος  συσχετίζει την ικανότητα παραγωγής με τις 

προδιαγραφές της.  

Υπολογίζεται ως εξής: 
6*

USL LSL
Cp




  

Όπου: USL= ανώτερο όριο ανοχών ,      LSL = κατώτερο όριο ανοχών ,    

  σ = τυπική απόκλιση 

Τα όρια USL και  LSL καθορίζουν το διάστημα μέσα στο οποίο γίνεται αποδεκτό 
ότι το χαρακτηριστικό ελέγχου του προϊόντος πληροί τις προδιαγραφές.  

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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16. 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. 

17. 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. 
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- 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. 

o 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. 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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18. 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 

Pd = 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

)( 
  

 

19. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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20. XΤο  διάγραμμα 

Σκοπός του διαγράμματος είναι ο εντοπισμός των μεταβολών στη μέση τιμή της παραγωγικής 
διαδικασίας. Για την εύρεση των ορίων ελέγχου σε ένα διάγραμμα αυτού του τύπου ακολουθούνται 
τα εξής βήματα:  

ΒΗΜΑ 1:Λαμβάνουμε μια σειρά από κ δείγματα, με μέγεθος (το καθένα) ίσο με n. 

ΒΗΜΑ 2:Βρίσκουμε το μέσο όρο X  σε κάθε ένα από τα κ δείγματα. 

Ισχύει: 
n

xi
X

n

i

 1   

ΒΗΜΑ 3: Υπολογίζουμε το εύρος Rκ του κάθε δείγματος κ 
Ισχύει: Rκ = μεγαλύτερη τιμή – μικρότερη τιμή 

ΒΗΜΑ 4:Βρίσκουμε το συνολικό μέσο όρο 

 X

X  των κ δειγμάτων. 

ΒΗΜΑ 5: Υπολογίζουμε το μέσο εύρος 

 R

R  όλων των δειγμάτων. 

ΒΗΜΑ 6: Υπολογίζουμε το άνω και το κάτω όριο ελέγχου με βάση τις εξής σχέσεις:  

Άνω όριο μέσου όρου: RAzxxUCL   

Κάτω όριο μέσου όρου: RAzxxLCL   

Όπου: Az→ σταθερά που βρίσκεται βάση του μεγέθους δείγματος n, από τον σχετικό πίνακα. 
 

21. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  R 

Σκοπός του R διαγράμματος είναι η παρακολούθηση της μεταβλητότητας της διαδικασίας. 

Χρησιμοποιείται μαζί με το x  διάγραμμα, καθώς μπορεί ο μέσος όρος μιας διαδικασίας να 
είναι υπό έλεγχο, αλλά η μεταβλητότητά της να είναι εκτός ελέγχου.  
Οι απαραίτητοι για τον υπολογισμό των ορίων τύποι: 

Άνω όριο εύρους: RDUCLR 4  

Κάτω όριο εύρους: RDLCLR 3  
 

Όπου: 4D  και 3D  → σταθερές 

 R→ μέσος όρος (Max τιμή – Mini τιμή) 
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22. 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. 
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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 : 

 L = D
2

 C 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

23. Απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας -ΣΔΠ-- 

ώστε ένας οργανισμός: 

α) να μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα 
και υπηρεσίες τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τις νομοθετικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις 

β) να επιδιώκει την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της 
εφαρμογής του συστήματος που περιλαμβάνει διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση 
του συστήματος, διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών, 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 
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24. 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 

25. Περιγράψτε το ISO 9001 
- Πιστοποίηση είναι η επίσημη αναγνώριση ότι ένας οργανισμός/επιχείρηση έχει την ικανότητα να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, τις εφαρμοστέες για το προϊόν/υπηρεσία νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις του ίδιου του οργανισμού/επιχείρησης 

- Εφαρμόζεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που 
ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και  υποστήριξη προϊόντων ή/και 
την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων πιστοποίησης 

-  

 

26. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ  ΑΡΧΕΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ   ISO 9000 
1. Εστίαση στον Πελάτη 
2. Ηγεσία 
3. Συμμετοχή του προσωπικού 
4. Διεργασιακή προσέγγιση (Process Approach) 
5. Προσέγγιση της Διαχείρισης μέσα από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων ή 

αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων (σύστημα) 
6. Συνεχής βελτίωση 
7. Αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα 
8. Σχέσεις αλληλοωφέλειας με τους προμηθευτές 
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27. ΟΦΕΛΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ  ΟΦΕΛΗ 

 Λειτουργία σε πλαίσια επιχειρησιακών προγραμμάτων 

 Εφαρμογή πολιτικής και στρατηγικής με μετρήσιμους στόχους 

 Μείωση  αστάθειας και βελτίωση ποιότητας λόγω τυποποίησης διαδικασιών 

 Ανάπτυξη και κερδοφορία που απαιτούνται πλέον και σε μονοπωλιακούς οργανισμούς 

 Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Βελτίωση αξιοπιστίας, φήμης, εμπιστοσύνης της επιχείρησης 

 Σταθερό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα της εύρυθμης λειτουργίας 

 ΟΦΕΛΗ στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος 

 Προγραμματισμός ενεργειών (στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης, επαληθεύσεις, επικυρώσεις, 
αρμοδιότητες) 

 Δεδομένα απαιτήσεων για το προϊόν 

 Αποτελέσματα 

 Ανασκόπηση 

 Έγκριση (επαλήθευση, επικύρωση) αλλαγών  

  

ΟΦΕΛΗ στις σχέσεις με τους προμηθευτές – ποιότητα των προμηθευόμενων προϊόντων 

 Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις 

 Απαιτήσεις για τον έλεγχο των  προμηθευόμενων προϊόντων σύμφωνα με κριτήρια που θέτει η 
ίδια η επιχείρηση.   

 ΟΦΕΛΗ σχετιζόμενα με τους εργαζόμενους στον οργανισμό 

 Αξιοκρατική τοποθέτηση 

 Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στο προσωπικό μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών 

 Ο καθορισμός  ευθυνών , αρμοδιοτήτων και λειτουργικών κανόνων  μειώνουν στο ελάχιστο 
επιζήμιους αυτοσχεδιασμούς 

 Ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας  για την εξασφάλιση σταθερού ποιοτικού  αποτελέσματος 

 Καθιέρωση διεργασιών επικοινωνίας 

 Κοινό όραμα, ευαισθησία προσωπικού, ανάδειξη προσωπικού, βελτίωση παραγωγικότητας 
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Ο οργανισμός στη σχέση του με τον πελάτη : 

Να παρακολουθεί ναι να τηρεί τα συμφωνηθέντα (προσφορές, συμβάσεις ) σχετικά με τις 

απαιτήσεις για το προϊόν 

Πριν από την παράδοση του προϊόντος, να ανασκοπεί τις παραγγελίες και να τηρεί  (αν 

υπάρχουν) γραπτές δηλώσεις απαιτήσεων του πελάτη 

Να καταγράφει και να λαμβάνει υπόψη του παράπονα, προτάσεις, παρατηρήσεις που 

υποβάλλονται από τον πελάτη 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Έλεγχος της παραγωγής προϊόντος και της παροχής υπηρεσιών 

Η παραγωγή και η παροχή υπηρεσιών στον οργανισμό γίνεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες.  
Ελέγχονται αν : 

1. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για το προϊόν 

2. Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (παραγωγής, παρακολούθησης, 
μέτρησης) 

3. Υπάρχουν οι αναγκαίες οδηγίες εργασίας 

4. Εφαρμόζονται οι διεργασίες παραγωγής, αποδέσμευσης, παράδοσης και 
εξυπηρέτησης των πελατών μετά την παράδοση του προϊόντος. 

5. Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντος και παροχής υπηρεσιών 

Απαιτείται όταν το προϊόν δεν μπορεί να επαληθευτεί πριν την αποδέσμευσή του με έλεγχο 
ή μέτρηση  (πχ.  ένα αυτοκινούμενο μέσο που αποτελείται από πολλά εξαρτήματα και 
συναρμολογείται εντός λίγης ώρας). 
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ΜΕΡΟΣ Γ/ TIETENBERG 

28. Ποιες είναι οι βασικότερες διακρίσεις των φυσικών πόρων; 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Φυσικών Πόρων 

1) Τρέχοντα αποθέματα = γνωστοί πόροι που η εξόρυξη / άντληση τους μπορεί 
να γίνει με βάση τις τρέχουσες τιμές και με επικερδή τρόπο.  

2) Δυνητικά αποθέματα: ποσότητα αποθεμάτων που ενδεχομένως είναι 
διαθέσιμα. Εξαρτώνται από τη διάθεση των ανθρώπων να πληρώσουν και την 
τεχνολογία άντλησης.  

3) Αρχικό απόθεμα: η ποσότητα πόρων που υπάρχει με φυσικό τρόπο στο 
φλοιό της γης. 

 

 Φυσικός πόρος είναι αυτός που δημιουργείται στη φύση ανεξάρτητα από τον 
άνθρωπο (π.χ. ήλιος, άνεμος, πετρέλαιο) και παράγεται από την φύση χωρίς τη 
συμβολή του(ήλιος) ή με τη συμβολή του (εξόρυξη πετρελαίου).  

 Τεχνητός πόρος, αυτός που δημιουργείται στη φύση με τη συμβολή του 
ανθρώπου και παράγεται πρωτογενώς από τη φύση, με τη συμβολή του 
ανθρώπου και στη συνέχεια υφίσταται επεξεργασία από τον άνθρωπο.  
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 Εξαντλήσιμος Φυσικός πόρος είναι ο φυσικός πόρος που υπάρχει σε ορισμένες 
ποσότητες πάνω στη γη και με τη διαρκή χρήση του αναμένεται να εξαντληθεί. 
Παραδείγματα εξαντλήσιμων φυσικών πόρων είναι: α) τα ορυκτά, μη μεταλλικά και 
μεταλλικά, β) το πετρέλαιο και τα άλλα ορυκτά καύσιμα 
 

 Ανανεώσιμος φυσικός πόρος θεωρείται ο φυσικός πόρος που δεν εξαντλείται και 
ανανεώνεται συνεχώς όπως: α) η ηλιακή ενέργεια, β) το νερό, γ) το δάσος κ.α. 
 
• Η λανθασμένη διαχείριση ενός φυσικού πόρου μπορεί να τον μετατρέψει από 
ανανεώσιμο σε εξαντλήσιμο. Έτσι η μόλυνση των υδάτων σε βαθμό που να μην 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο ουσιαστικά εξαντλεί ένα ανανεώσιμο 
φυσικό πόρο. 
 
• Η καταστροφή των δασών μετατρέπει επίσης ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο σε 
εξαντλήσιμο. Το ίδιο συμβαίνει με την ερημοποίηση των εδαφών και τη μείωση της 
βιοποικιλότητας. 

29. Με ποια σχέση - με ποιόν τρόπο συνδέεται η εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων με το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος; 

- Τα κριτήρια και το επίπεδο διαβίωσης της κοινωνίας υποστηρίζονται από την 
εκτενή χρήση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Η 
εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
Η εξόρυξη και  χρήση οποιουδήποτε φυσικού πόρου φέρει περιβαλλοντικό 
κόστος, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί με βάση το οικονομικό όφελος που 
προσφέρει.  

- Στην περίπτωση που πρόκειται για εξαντλήσιμους και μη ανακυκλώσιμους 
πόρους, χρειάζεται προσοχή στην εξισορρόπηση μεταξύ της τρέχουσας και της 
μεταγενέστερης χρήσης του πόρου.  

- Για την κατανομή του πόρου (εξορυσσόμενες ποσότητες) πρέπει να γίνει 

οικονομική ανάλυση προκειμένου να συσχετισθεί η προθυμία πληρωμής των 

καταναλωτών με το αυξανόμενο κόστος χρήσης λόγω σπανιότητας και τη 

συνεπαγόμενη αυξανόμενη τιμή του, συνυπολογίζοντας την ύπαρξη ή μη 

υποκατάστατου(εξαντλήσιμου ή ανανεώσιμου). 

- Ακόμη, στη διαχείριση μη ανανεώσιμων πόρων:1) ο καταναλωτής όταν 

υπάρχει έλλειψη του πόρου, αυξάνει την τιμή του, ενώ όταν υπάρχει μεγάλη 

διαθεσιμότητα του πόρου, μειώνεται η τιμή του. 2) ο παραγωγός όσο αυξάνεται η 

ποσότητα που εξορύσσει, τόσο αυξάνεται το κόστος εξόρυξης. 3) Η ισορροπία 

βρίσκεται στο σημείο που η καμπύλη προσφοράς συναντά την καμπύλη ζήτησης 

Qd = Qs 



 

Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com          Σελίδα 24 από 67 
 

30. Τι συμβαίνει όταν δεν εξασφαλίζεται ισορροπία Qd = Qs κατά τη 
διαχείριση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων; 

- Όταν ο παραγωγός θέλει να παράξει ποσότητα μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου 
Q>Qopt , δηλαδή μεγαλύτερη ποσότητα από την ποσότητα ισορροπίας και την 
προσφέρει σε τιμή P1 που αντιστοιχεί σε ποσότητα Q1 , ο καταναλωτής είναι 
πρόθυμος να αγοράζει ποσότητα Q1<Qopt. Συνεπώς δημιουργείται πλεόνασμα 
παραγωγού. 

- Όταν ο καταναλωτής θέλει να αγοράσει Q' > Qopt, στην τιμή P2 που αντιστοιχεί στην 
ποσότητα Q', ο παραγωγός σε αυτήν την τιμή μπορεί να παράξει Q2>Qopt, οπότε 
δημιουργείται έλλειμμα. 

31. Τι γνωρίζετε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;  

- Η ενεργειακή πολιτική έχει πλέον στρατηγικό χαρακτήρα σε επίπεδο ομοσπονδιών 
και ηπείρων, ενώ διαμορφώνεται σε θέμα ασφάλειας σε κρατικό επίπεδο. Η 
διάθεση της ενέργειας στηρίζεται στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα υπό κρατικό 
έλεγχο και τη ρύθμιση.  

- Η εξάρτηση μιας χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου αντικατοπτρίζεται στην τιμή 
του πετρελαίου ως ένα επιπλέον κόστος (κόστος εθνικής ασφάλειας): επιπρόσθετο 
τέλος ευαισθησίας. 

32. Ποιοι είναι οι λόγοι, τα κίνητρα και τα προβλήματα μετάβασης 
σε ΑΠΕ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ); 

- Μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων ενεργειακών ορυκτών.  
- Κρίσιμη συσχέτιση της οικονομίας του άνθρακα με άλλους τομείς της οικονομίας 
και της ανάπτυξης.  
-Κρίσιμη συσχέτιση της οικονομίας του άνθρακα με την κοινωνική ευημερία & δομή 
στις περιοχές παραγωγής και στις περιοχές κατανάλωσης. 
- Μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος και μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος των 
ενεργειακών ορυκτών.  

33. Προβλήματα μετάβασης σε ΑΠΕ  

- Μία μοναδική ΑΠΕ δεν μπορεί να παρέχει μακροχρόνια λύση.  
- Κάθε ΑΠΕ έχει διαφορετικό συγκριτικό πλεονέκτημα και θα χρειαστεί ένα μείγμα 
ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.  
- Οι τεχνολογικές βάσεις των ΑΠΕ είναι διαφορετικές, απαιτώντας τεράστιες αλλαγές 
στις τεχνολογίες χρήσης.  
- Η διαχείριση της ενέργειας από ΑΠΕ χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, 
νομοθέτηση, αξιολόγηση, διανεμητική 
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34. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕ 
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35. Περιγράψτε και αναλύστε συνοπτικά το Μοντέλο κατανομής Μη 
ανανεώσιμου και εξαντλήσιμου πόρου σε 2 περιόδους. 

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων υπάρχουν δύο βασικά 
κριτήρια:  

α) αυτό που αφορά τη ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,  

στο οποίο ο παράγοντας χρόνος δεν είναι σημαντικός. Η ροή ενός φυσικού πόρου στο 
μέλλον είναι ανεξάρτητη από τις επιλογές του σήμερα (π.χ. ηλιακή ενέργεια).  

β) αυτό που αφορά τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

- στο οποίο ο χρόνος είναι σημαντικός παράγοντας στην απόφαση για τη 
διαχείριση ενός πόρου. Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν είναι 
διαθέσιμες για τις επόμενες γενιές. Η παρούσα αξία του καθαρού οφέλους 
μεγιστοποιείται από τη διαχρονική χρήση του πόρου  

36. Στο μοντέλο δύο περιόδων οι βασικές παραδοχές αναφέρονται:  

- στη σταθερή προσφερόμενη ποσότητα του εξαντλήσιμου πόρου, ο πόρος 

πρέπει να κατανεμηθεί ανάμεσα σε δύο περιόδους τώρα και στο μέλλον.  

- υπάρχει η ίδια ζήτηση και στις 2 περιόδους και σταθερό οριακό κόστος (MC)  

- Τέλος αποδεικνύεται (μαθηματικά) ότι η δυναμική αποτελεσματικότητα δηλαδή 

η μεγιστοποίηση της παρούσας αξίας του καθαρού οφέλους επιτυγχάνεται 

όταν:  

- Η ΠΑΡΟΥΣΑ- ΑΞΙΑ του οριακού καθαρού οφέλους της τελευταίας μονάδας 

της 1ης περιόδου είναι ίση = με την Παρούσα Αξία οριακού καθαρού οφέλους 

της τελευταίας μονάδας της 2ης περιόδου. Το οριακό κόστος χρήσης είναι το 

κόστος ευκαιρίας που δημιουργείται από τη διαχρονική στενότητα (σπανιότητα) 

του πόρου. Το τμήμα του πόρου που χρησιμοποιείται σήμερα δεν είναι 

διαθέσιμο για τις επόμενες γενιές. 
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37. Ποιες είναι οι συμφωνημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεις για 
μια κλιματικά ουδέτερη Ε.Ε. έως το 2050; 

Οι δράσεις της ΕΕ ώστε να είναι κλιματική ουδέτερη το 2050 είναι οι ακόλουθες:  

• 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.  

 

38. Ποια θεωρούνται τα σημαντικότερα οφέλη από την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία; 

Μια σειρά από οφέλη για την υγεία και την ευημερία των πολιτών και των μελλοντικών 

γενεών από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι τα ακόλουθα:  

• 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 
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39. Η ανακύκλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας μας. Γενικά ανακυκλώνονται 
πολλοί τύποι προϊόντων μεταξύ των οποίων προϊόντα από πλαστικό 
και από αλουμίνιο. Για ποιο λόγο τα προϊόντα αλουμινίου είναι πιο 
εύκολο να ανακυκλωθούν σε σχέση με τα προϊόντα που φτιάχνονται 
από πλαστικό; Δικαιολογήστε την απάντησή σας 

 Ευκολία ανακύκλωσης αλουμινίου και παραγωγής νέας πρώτης ύλης 

 Ομοιόμορφη ποιότητα απορριμμάτων αλουμινίου 

 Μολυσμένα απορρίμματα πλαστικού και προσμίξεις με άλλες ουσίες (λ.χ. 

επικίνδυνες ουσίες) που είναι πολύ δύσκολο (ενεργοβόρο και κοστοβόρο) να 

απομακρυνθούν (π.χ. με καύση). 
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ΜΕΡΟΣ Δ  

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ / ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ 

 

40. Συζητήστε τη σημασία της ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, σε 
πλαίσιο Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

 

 
 
 
 
 

41.  Ποιες είναι οι πιο ενδεδειγμένες  προτάσεις αλλαγών με στόχο 
την πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στη σχετική θεωρία; 
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42. Τι είναι η εκτίμηση Κύκλου ζωής στο πλαίσιο της ανάλυσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος ή μιας 
δραστηριότητας;                    
Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μία μεθοδολογία εκτίμησης των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος ή μιας δραστηριότητας.  

Τα στάδια που είναι απαραίτητα: 

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. 

Σκοπός της ανάλυσης είναι να παρέχει όλη την πληροφόρηση που απαιτείται για το 
εξεταζόμενο σύστημα (εισροές - εκροές) από την παραγωγή ως τελική του διάθεση αλλά 
και να επιτρέπει τη σύγκριση με ένα άλλο σύστημα που έχει την ίδια χρήση.  

Τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την εκτίμηση του κύκλου ζωής 

αφορούν κυρίως τα εξής:  

- ορισμός λειτουργικής μονάδας ,  ορισμό ορίων ,- απογραφή πολυλειτουργικών 
συστημάτων  

- κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων , - θόρυβος - σκόνη ,- αβεβαιότητα 
μοντέλου  

- συγκρισιμότητα μοντέλου 

 

 

 

1) ορισμός στόχου και εύρους 
ανάλυσης 
2) απογραφή  
3) εκτίμηση επιπτώσεων  
4) εκτίμηση βελτιώσεων  
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43. Ποιος είναι ο κυριότερος στόχος και ποια τα απαραίτητα 
κριτήρια για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων;  

Στόχος του οικολογικού σχεδιασμού είναι η πρόληψη της περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης αντί της διαχείρισης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.  

- εκτεταμένη και διευρυμένη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε α' ύλες, 
προϊόντα και απόβλητα.  
- επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων (ανανέωση και επισκευή)  
- διεύρυνση της χρήσης του προϊόντος (νέες έννοιες χρήσης, κοινή χρήση)  
- αποφυγή χρήσης ρυπογόνων και επιβαρυντικών ουσιών στην παραγωγή και στη 
χρήση του προϊόντος  
- εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και α' υλών  
- μείωση συσκευασιών  
- μείωση περιβαλλοντικών εκπομπών και διαχείριση αποβλήτων. 

 

44. Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων: Οφέλη 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις 
- Εύκολη επικοινωνία με τους καταναλωτές για τα περιβαλλοντικά οφέλη του 
προϊόντος τους.  
- Κατάλληλος τρόπος για τη διατύπωση περιβαλλοντικών ισχυρισμών.  
- Συγκριτικά δεδομένα για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.  
- Διαφοροποίηση του προϊόντος έναντι των ανταγωνιστικών.  
- Κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών για την αξιοποίηση της 
καινοτομίας.  
- Συμμετοχή σε μία αγορά που προωθεί τα περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα.  
 

Οφέλη για τους καταναλωτές 
- Εξοικείωση με τα περιβαλλοντικά φυτικά προϊόντα με εύκολα κατανοητό τρόπο.  
- Διαμόρφωση ορθολογικών κριτηρίων στην αγορά προϊόντων.  
- Συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Οφέλη για το περιβάλλον & την κοινωνία 

- Ανακύκλωση και εξοικονόμηση υλικών και πρώτων υλών.  
- Αντικατάσταση η μείωση της χρησιμοποίησης επιβλαβών ουσιών.  
- Ενίσχυση των μηχανισμών που εξυπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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45. Ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται ένα 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
14000:2015; 

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν εξέλιξη των συστημάτων 
διοίκησης ολικής ποιότητας. Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
περιλαμβάνει: α) την επιλογή και στήριξη μιας κατάλληλης πολιτικής, β) την 
εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων, γ) την επιτυχή επικοινωνία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της εφαρμογής της πολιτικής.  

Στη σειρά ISO 14000 ανήκουν τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν περιβαλλοντική πολιτική, να 
επιδιώξουν και να μετρήσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. 

46. Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος: ISO 14001 

            Oφέλη 
 

 Εξοικείωση με τη νέα φιλοσοφία 
 Καταγραφή ατυχημάτων 
 Υιοθέτηση βελτιώσεων ως τρόπο εργασίας 
 Εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών 
 Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης 

           Προβλήματα 
 Η καταγραφική  διάσταση του συστήματος καθώς και η διάθεση του ελέγχου 

απαιτούσε την ενσωμάτωση πολλών εντύπων και αναφορών στην εργασιακή 
καθημερινότητα, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξε σε αντιπαραγωγική 
γραφειοκρατία, ακόμη και με ανεπτυγμένα συστήματα μηχανογράφησης.  

 Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος, εκπαίδευσης του 
προσωπικού και εφαρμογής των βελτιώσεων θεωρήθηκε αποτρεπτικό, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα.  

 Οι περισσότερες βελτιώσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο λειτουργίας γραφείου 
παρά παραγωγής. 

 

Σημαντικές βελτιώσεις  

- στην κατανάλωση πόρων με τη μείωση χρήσης χαρτιού  

- την εγκατάσταση λαμπτήρων τύπου LED  

- την ανακύκλωση  

- την χρήση βιοδιασπώμενων υλικών  

- την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων, κλπ. 

 

 

 



 

Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com          Σελίδα 33 από 67 
 

Η νέα σειρά ISO 14001  

- Μεταφέρει το κέντρο βάρους από την αντιμετώπιση & πρόληψη του κινδύνου στη 
διαχείριση του κινδύνου.  

- Έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από την ανώτατη διοίκηση για την κατανόηση των 
περιβαλλοντικών θεμάτων του οργανισμού, την υποστήριξη του ΣΔΠ και τη βελτίωση 
της επίδοσης του.  

-Δίνει ευρύτερη στρατηγική αντίληψη του περιβαλλοντικού πλαισίου του οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και της 
κατεύθυνσης επιχείρησης.  

- Απαιτεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αειφορία και την κοινωνική 
υπευθυνότητα.  

- Επεκτείνει την περιβαλλοντική επιρροής στην αλυσίδα προμηθειών.  

- Αξιοποιεί τις ευκαιρίες για τη χρήση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως ένα 
εργαλείο για τη βελτίωση. 

- Δίνει τη δυνατότητα για επίδειξη της περιβαλλοντικής νομοθετικής συμμόρφωσης 
του οργανισμού σε διαρκή βάση.  

- Απαιτεί τη χρήση δεικτών βελτίωσης για την παρακολούθηση της βελτίωσης. 

47. Τι είναι το EMAS; 

 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMAS, αφορά την εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων του 

βιομηχανικού τομέα σε ένα κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου. 

 Ο κανονισμός εκφράζει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της αειφόρου 

ανάπτυξης και ειδικότερα στον ρόλο και την ευθύνη των επιχειρήσεων στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Σκοπός του κανονισμού EMAS είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις, 

προκειμένου να εισαγάγουν την περιβαλλοντική διάσταση στο σύστημα διοίκησής τους ή να 

βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους πρακτική σε μόνιμη βάση. 

‘Ένας γενικότερος στόχος του EMAS είναι να καταστήσει την υιοθέτηση του συστήματος 

περιβαλλοντικής διοίκησης σημαντική και από την οικονομική άποψη, παρέχοντας στις 

επιχειρήσεις την ευκαιρία να βελτιώσουν την επιχειρηματική πρακτική τους και συγχρόνως 

να ωφελήσουν το περιβάλλον. 
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48. Οφέλη από την καθιέρωση του συστήματος EMAS 

 

Τα οφέλη από την καθιέρωση του συστήματος EMAS στην επιχείρηση είναι ανάλογα με 

εκείνα του προτύπου ISO 14000. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

1. ευρωπαϊκή αναγνώριση  

2. βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης και των σχέσεων της με την τοπική 

κοινότητα 

3. αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών 

4. αύξηση του μεριδίου της αγοράς 

5. δημιουργία κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα των εργαζομένων 

6. αποφυγή περιβαλλοντικών προστίμων για παραβιάσεις της νομοθεσίας, ατυχήματα 

κλπ. 

7. βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση και ανταπόκριση στις ευθύνες της επιχείρησης 

8. φθηνότερα ασφάλιστρα έλεγχος των κινδύνων. 

 

49. Ποιες είναι οι βασικότερες ομοιότητες και ποιες οι διαφορές των 
συστημάτων ISO 14001 VS EMAS; 

Ομοιότητες  
- Eίναι 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 ικανότητα τους να διατυπώσουν περιβαλλοντικούς στόχους, για την 
επίτευξη των οποίων πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τις διαδικασίες τους και 
να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους εργαζόμενους.  

- 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.  
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Διαφορές  

- Το ISO 14000 πιστοποιείται παντού και η πιστοποίηση είναι παγκόσμια, ενώ το 
EMAS ακόμη και στην 3η τροποποίηση του (EMAS III) μπορεί να πιστοποιήσει χώρες 
εκτός EE, αλλά η πιστοποίηση πρέπει να γίνει από κράτος - μέλος.  

-Το  ISO 14001 δεν απαιτεί κρατική επικύρωση, αλλά το EMAS επικυρώνεται και 
κρατικά.  

- Το ISO 14001 μπορεί να εφαρμοσθεί σε τμήμα της επιχείρησης ή συνολικά, αλλά 
το EMAS πρέπει να εφαρμοσθεί συνολικά.  

- Το ISO 14001 δεν απαιτεί δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά το 
EMAS την απαιτεί.  

- Οι απαιτήσεις του EMAS είναι υψηλότερες του ISO 14001, 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 ISO 14001 παραμένει υψηλότερη του EMAS, κυρίως λόγω 
του ότι το ISO 14001 είναι παλαιότερο και μέχρι το 2009 ήταν και το μόνο σύστημα 
με παγκόσμια ισχύ. Στο EMAS III αναγνωρίζεται ότι η πιστοποίηση κατά ISO 14001 
αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της πιστοποίησης κατά EMAS. 
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50. Ποιες θεωρούνται ως οι Κυριότερες Επιδράσεις του Τοπικού 
Τουρισμού ανάλυση κατά Ishikawa 

 

Οι κυριότερες επιπτώσεις είναι : οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – 

ΜΕΡΟΣ Α- ΤΣΙΟΤΡΑΣ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΑΣΚΗΣΗ PARETO 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 Από το 

παραπάνω διάγραμμα Pareto προκύπτει ότι η πιο σημαντική κατηγορία παραπόνων είναι η 

‘σχισμένη συσκευασία’. Αν η Σοκολατοβιομηχανία δώσει προτεραιότητα και στις κατηγορίες 

‘χτυπημένο προϊόν’ και ‘αλλοιωμένο προϊόν’ τότε θα αντιμετωπίσει το 80,5% των 

παραπόνων. 
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ΑΣΚΗΣΗ ISHIKAWA 

 

i. Να 

κατατάξετε (σε πίνακα) τις αιτίες αυτές σε έξι κύριες κατηγορίες: κατάστημα, πελάτες, 

προϊόντα, πωλητές, προώθηση και εξωτερικό περιβάλλον.  ii. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα 

αιτίου-αποτελέσματος. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εργαλεία για τη μελέτη και ανάλυση των διαφορετικών παραμέτρων που ευθύνονται για την 

πρόκληση ενός αποτελέσματος 

–1ο Βήμα: Εντοπισμός του προβλήματος και καταγραφή του στην κεφαλή του διαγράμματος 

–2ο Βήμα: Ορισμός ομάδας ανάλυσης από άτομα που εμπλέκονται στο πρόβλημα 

–3ο Βήμα: Διαγραμματική απεικόνιση του εργαλείου 

–4ο Βήμα: Προσδιορισμός, επιλογή και κατηγοριοποίηση των αιτιών που 

προκαλούν τα αποτελέσματα του προβλήματος 

–5ο Βήμα: Ιεράρχηση των αιτιών ανάλογα με τη σημαντικότητά τους 

–6ο Βήμα: Τοποθέτηση της εκάστοτε αιτίας ανάλογα με τη σημαντικότητά τηςστο 

αποτέλεσμα του προβλήματος 

–7ο Βήμα: Προσδιορισμός και καταγραφή των υπο αιτιών για κάθε αίτιο 

–8ο Βήμα: Σύνοψη των συμπερασμάτων, προτάσεις επίλυσης και προσδιορισμός 

διορθωτικών ενεργειών 
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ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Κατά την ετήσια συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου βιομηχανίας παραγωγής 

σαπουνιού, παρουσιάστηκαν στα μέλη τα στοιχεία του κόστους ποιότητας των δύο 

τελευταίων ετών με την παρατήρηση ότι καθώς το κόστος ποιότητας παραμένει σταθερό, το 

πρόγραμμα θεωρείται επιτυχημένο. Ένα από τα μέλη σημείωσε τις αμφιβολίες του καθώς 

κατά το έτος 2016 αυξήθηκαν οι επιστροφές προϊόντων και οι ακυρώσεις παραγγελιών. Στη 

συνέχεια, πρότεινε να οργανωθούν και να αναλυθούν κατάλληλα τα στοιχεία προκειμένου 

να εξαχθούν συμπεράσματα. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕΡΟΣ Β- ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
– SPC- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΑΣΚΗΣΗ CP= ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

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; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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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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 𝜹𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝜶𝝈ί𝜶𝝇  
     

 

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 

 

 Β) 
 

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=   =  
 –

∗
 =   = 1,25 >1  
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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. 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΣΦΑΛΜΑΤΑ- ΜΕΣΗ 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση Χ αγοράζει από την επιχείρηση Ψ μια εισροή την οποία 
χρησιμοποιεί για την παραγωγή του δικού της τελικού προϊόντος. Υποθέτουμε ότι η 
επιχείρηση Χ έχει θέσει ειδικές προδιαγραφές για την παραγωγή της εισροής την οποία 
παραλαμβάνει σε παρτίδες των 1.550 τεμαχίων. Για να αποδεχθεί η επιχείρηση Χ την κάθε 
παρτίδα παίρνει δείγμα n τεμαχίων, και διενεργεί δειγματοληψία. Η παρτίδα γίνεται 
αποδεκτή εφόσον το ποσοστό των ελαττωματικών δεν υπερβαίνει το 1,06% ή ο αριθμός 
των ελαττωματικών  δεν υπερβαίνει τα 6 τεμάχια ανά δείγμα σε κάθε παρτίδα.  Υποθέτουμε 
επίσης ότι η πιθανότητα απόρριψης καλών παρτίδων είναι 0,05 και η πιθανότητα αποδοχής 
κακών παρτίδων 0,1. 

α. Εξηγείστε τι είναι το ρίσκο του παραγωγού και τι το ρίσκο του πελάτη και σε ποιού 
τύπου σφάλματα αντιστοιχεί το καθένα.  

β. Καθορίστε το δειγματοληπτικό σχέδιο της επιχείρησης Χ χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα που δόθηκαν παραπάνω και τα στοιχεία δειγματοληπτικού σχεδίου που δίνονται 
στον Πίνακα 1 παρακάτω. Εξηγείστε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παραπάνω 
δειγματοληπτικού σχεδίου. 

γ. Με βάση την παραπάνω απάντηση σχεδιάστε την λειτουργική χαρακτηριστική 
καμπύλη του δειγματοληπτικού σχεδίου, επισημαίνοντας πάνω στο διάγραμμα τι μετρούμε 
στους άξονες και σημειώνοντας το AQL, LTPD και το ρίσκο παραγωγού και πελάτη. 

δ. Εάν διατηρήσουμε το ίδιο όριο αποδοχής c=6 αλλά αυξάνουμε συνεχώς το μέγεθος 
του δείγματος που παίρνουμε από την κάθε παρτίδα πώς θα επηρεαστεί η λειτουργική 
χαρακτηριστική καμπύλη; Για να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα ας 
υποθέσουμε ότι διπλασιάζουμε το μέγεθος του δείγματος, δηλαδή n=620 τεμάχια. 
Σχεδιάστε, σ’ ένα καινούργιο διάγραμμα, τις δύο λειτουργικές χαρακτηριστικές καμπύλες 
που αντιστοιχούν στα δείγματα μεγέθους n=310 και n=620. Χρησιμοποιείστε τα δεδομένα 
του Πίνακα 1 για να υπολογίσετε τα απαραίτητα στοιχεία για τον σχεδιασμό των 
λειτουργικών καμπυλών. [Τα στοιχεία του Πίνακα 1 ισχύουν για a = 0,05, και β = 0,1]. 
Σημειώστε ευκρινώς στο διάγραμμα ποια καμπύλη αντιστοιχεί στην κάθε τιμή του n. 
Εξηγείστε θεωρητικά την σχετική θέση των καμπυλών αυτών.  

ε. Σε ένα καινούργιο διάγραμμα σχεδιάστε την λειτουργική καμπύλη που αντιστοιχεί στο 
τέλειο ή ιδανικό δειγματοληπτικό σχέδιο για το οποίο παρτίδες με ποσοστό ελαττωματικών 
μεγαλύτερο από 1,06% θεωρούνται μη αποδεκτές. Τι μέγεθος θα πρέπει να έχει το δείγμα 
κάθε παρτίδας 1.550 τεμαχίων; Πόσο σημαντικό είναι το ρίσκο του παραγωγού και το ρίσκο 
του πελάτη στην περίπτωση αυτή;   
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Πίνακας 1 

Στοιχεία δειγματοληπτικού σχεδίου για α=0,05 και β=0,1 

c LTPD/AQL n x AQL 

0 44,890 0,052 

1 10,946 0,355 

2 6,509 0,818 

3 4,890 1,366 

4 4,057 1,970 

5 3,549 2,613 

6 3,206 3,286 

7 2,957 3,981 

8 2,768 4,695 

9 2,618 5,426 

Δες σελίδα 39 (ρίσκο παραγωγού και ρίσκο πελάτη (σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ αντίστοιχα) του 
Β Τόμου. 
β. Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) είναι: 

AQL=0,0106, 
Γνωρίζουμε επίσης ότι το όριο αποδοχής είναι c=6, και επομένως από την τρίτη στήλη του 
παραπάνω Πίνακα έχουμε, 

nxAQL = 3,286  
n = 3,286 / 0,0106 

n = 310. 
Επομένως, τα χαρακτηριστικά του δειγματοληπτικού σχεδίου είναι (310, 6), δηλαδή το 
μέγεθος κάθε δείγματος από μια παρτίδα 1.550 τεμαχίων θα πρέπει να είναι 310 τεμάχια 
και για να γίνει αποδεκτή η παρτίδα τα ελαττωματικά τεμάχια δεν θα πρέπει να είναι 
περισσότερα από 6. 
γ.  Από την δεύτερη στήλη του παραπάνω Πίνακα γνωρίζουμε ότι στην τιμή c=6 
αντιστοιχεί η τιμή  LTPD/ AQL=3,206.  

LTPD = 3,206xAQL 
LTPD = 3,206x0,0106 

LTPD = 0,0339836 
Και επομένως, το ποσοστό του ορίου ελαττωματικών ανά παρτίδα είναι: 3,39836%.  
Τώρα πλέον έχουμε όλα τα δεδομένα και μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή 
της λειτουργικής χαρακτηριστικής καμπύλης που αντιστοιχεί στο παραπάνω 
δειγματοληπτικό σχέδιο. 
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Διάγραμμα 1. 

 

δ. Γνωρίζουμε ότι c=6 και n=620. Επομένως από την τρίτη στήλη του παραπάνω Πίνακα 
έχουμε, 

nxAQL = 3,286  

AQL  = 3,286 / n  

AQL  = 3,286 / 620 

AQL  =  0,0053  

Επίσης από την δεύτερη στήλη του παραπάνω Πίνακα γνωρίζουμε ότι στην τιμή c=6 
αντιστοιχεί η τιμή  LTPD/ AQL=3,206.  

LTPD = 3,206xAQL 

LTPD = 3,206x0,0053 

LTPD = 0,0169918 

Επομένως, το ποσοστό του ορίου ελαττωματικών ανά παρτίδα είναι: 1,69918% .Τώρα 
έχουμε όλα τα δεδομένα για να δημιουργήσουμε την νέα λειτουργική χαρακτηριστική 
καμπύλη. Στο διάγραμμα 2 επαναλαμβάνουμε την αρχική καμπύλη που αντιστοιχεί στο 
δείγμα μεγέθους 310 τεμαχίων και επίσης σχεδιάζουμε την νέα καμπύλη που αντιστοιχεί 
στο μεγαλύτερο δείγμα. Βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνουμε το δείγμα, μετακινείται η καμπύλη 
προς τα αριστερά.  

Ρίσκο 
παραγωγο

a 

Ρίσκο 

πελάτη 

β 

0,95 
1 

0,1 

Καλές 
παρτίδες 

AQL 
1,06 

Ουδέτερη 
ζώνη 

LTPD Κακές 
παρτίδες 

Ποσοστό  
ελαττωματικών 

3,39836 

(n=310, c=6) 
Πιθανότητ
α  
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Διάγραμμα 2. 

ε. Η τέλεια λειτουργική καμπύλη δίνεται στο διάγραμμα 2 παρακάτω και αποτελεί την 
ακραία περίπτωση μεγέθυνσης του δείγματος.  

 

Για να έχουμε το τέλειο ή ιδανικό δειγματοληπτικό σχέδιο προφανώς θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο της 
κάθε παρτίδας. Επομένως το μέγεθος του δείγματος είναι ίσο με το μέγεθος της παρτίδας, δηλαδή n=1.550 
τεμάχια. Το ρίσκο πελάτη και του παραγωγού στην περίπτωση τέλειου δειγματοληπτικού σχεδίου είναι μηδενικά. 

Ρίσκο 
παραγωγού 

a 

Ρίσκο 

πελάτη 

β 

0,95 
1 

0,1 

AQL= 0,053 LTPD=1,69918 

(n=310, c=6) Πιθανότητα  
αποδοχής 

(n=620, c=6) 

AQL=1,06 LTPD=3,39836 

a =0 

Ρίσκο 

πελάτη 
β=0 

1 

AQL= 1,06 

Πιθανότητα  
αποδοχής 

Ποσοστό  
ελαττωματικών 

Ποσοστό  
ελαττωματικών 

Ρίσκο 
παραγωγού 
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ΑΣΚΗΣΗ TAGUCHI 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 

 

 

 



 

Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com          Σελίδα 52 από 67 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ X & R 
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1. 

Σε  κάθε παραγωγική μέθοδο, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι συντηρημένη, πόσο καλά 

είναι τα μηχανήματα και οι χειριστές,  ή  πόσο καλές είναι οι α΄ύλες,  θα εμφανίζεται μια μικρή 

αιτία και πάντα θα υπάρχει μια φυσική μεταβλητότητα που θα οδηγεί σε προϊόντα σε 

ελάχιστη διαφορά . 

 Αυτή η μεταβλητότητα  είναι το συνολικό αποτέλεσμα πολλών μικρών  αιτιών που 

αναφέρονται ως τυχαίες ή κοινές ή συνηθισμένες αιτίες μεταβλητότητας. Είναι μικρή σε 

μέγεθος και δεν επηρεάζει τη διαδικασία. Το σύστημα αυτό που  λειτουργεί με τυχαίες αιτίες 

θεωρείται υπό  έλεγχο (in statistical control process) ή λειτουργεί σε «ευσταθή περιβάλλον» 

Σε ένα σύστημα όμως μπορεί να εμφανίζονται και διάφορες άλλες μορφές μεταβλητότητας 

μη τυχαίες. Αφορούν την ταξινομική αλλαγή σε κάποιο  σημείο που καθορίζει την ποιότητα 

του αγαθού. Αυτές οι  μορφές  οφείλονται είτε σε λάθος ρύθμισης μιας μηχανής,  σε λάθη 

χειρισμού, ή κακής ποιότητας των α΄υλών. Η μεταβλητότητα αυτή είναι μεγάλη και 

δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα,  ώστε να θεωρούνται μη αποδεκτά τα επίπεδα λειτουργίας 

της διαδικασίας . Πρόκειται για την ειδική μεταβλητότητα και οι αιτίες που την προκαλούν  

λέγονται προσδιορισμένες ή ειδικές αιτίες. Βγάζει εκτός ελέγχου την διαδικασία ή λειτουργεί 

σε ασταθή κατάσταση.  

Από τη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος, ορίζονται και τα όρια προδιαγραφών των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

Οι πηγές της μεταβλητότητας ενδέχεται να είναι το ανθρώπινο δυναμικό ,  τα μηχανήματα , 

ο εξοπλισμός , τα υλικά που χρησιμοποιούνται αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος 

όπως φωτισμός, θερμοκρασία 

 

Τα διαγράμματα ελέγχου εφαρμόζονται για τη μέτρηση και την ανάλυση της μεταβλητότητας 

μιας μεθόδου στην εξέλιξη του χρόνου και περιγράφουν  για το αν μια διαδικασία είναι 

στατιστικά σταθερή ή όχι.  
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καθώς και το εύρος RK= μεγαλύτερη μετρήσιμη τιμή αντίστασης – μικρότερη μετρήσιμη τιμή 

αντίστασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

  



 

Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com          Σελίδα 55 από 67 
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Παρατηρήσεις από το 𝑿   διάγραμμα 

 Μελετώντας τη μορφή του διαγράμματος ελέγχου 𝑋   παρατηρούμε πως όλες οι τιμές 

είναι τοποθετημένες μέσα στο διάστημα που ορίζεται από το UPPER    και το  LOWER 

CONTROL LIMIT. Σύμφωνα με τα διαγράμματα της σελ. 72 του βιβλίου, καταλαβαίνουμε 

πως η παραγωγική διαδικασία είναι υπό έλεγχο και δεν χρειάζεται η εταιρεία να προβεί σε 

καμία διορθωτική πράξη. 

Παρατηρήσεις  διαγράμματος εύρους 

 Το R διάγραμμα απεικονίζει τη μεταβλητότητα του χαρακτηριστικού ελέγχου (αντίσταση σε 

OHM) 

Διαπιστώνουμε πως κανένα σημείο δεν βγαίνει εκτός των ορίων ελέγχου. Δεν φαίνεται 

κανένα κυκλικό, μικτό ή μοτίβο άλματος ή τάσης μη τυχαίου τρόπου συμπεριφοράς κάποιας 

σειράς σημείων. Υποθέτουμε πως είναι υπό έλεγχο. (Αντζουλάτος, 2009)  

Υπάρχουν κάποια σημεία όπως το 6, 8, 10, 13 κοντά στο κάτω όριο. Μια απότομη αλλαγή 

επιπέδου παρατηρείται από το 7 στο 8. Και από το 10, 11 και 12 βλέπουμε μια ανοδική τάση 

και από το 12 στο 13ο σημείο μια πτωτική.  ΟΛΑ όμως εντός ορίων. Δεν υπάρχει όμως 

περαιτέρω πληροφόρηση για τη συμπεριφορά των επομένων σημείων μετά το 15ο 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ C 
Μια διαδικασία παραγωγής πηνίων (ηλεκτρικών) κινητήρων συνίσταται στο τύλιγμα των 

χάλκινων περιτυλιγμάτων (ένα είδος καρουλιών) στο πυρήνα του κινητήρα. Όλοι οι πυρήνες 

επιθεωρούνται  για τυχόν ελαττώματα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθμό των 

ελαττωμάτων για κάθε καρούλι. 

 

Καρούλι Αριθμός Ελαττωμάτων  Καρούλι Αριθμός Ελαττωμάτων
1 4  14 9 
2 5  15 1 
3 5  16 1 
4 10  17 6 
5 6  18 10 
6 4  19 3 
7 5  20 7 
8 6  21 4 
9 3  22 8 
10 6  23 7 
11 6  24 9 
12 7  25 7 
13 11   
 Σύνολο … 

 
(α) Τι είδους διάγραμμα θα επιλέγατε για το στατιστικό έλεγχο ποιότητας της 

διαδικασίας τυλίγματος και γιατί; 

(β) Προσδιορίσατε την κεντρική γραμμή, το άνω και κάτω όριο ελέγχου.  

(γ) Σχεδιάσατε το διάγραμμα που έχετε επιλέξει. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(α)  Παρατηρούμε ότι η απόφαση της εταιρείας στηρίχθηκε σε ιδιότητες και ως εκ τούτου το 

διάγραμμα που θα επιλεγεί κατατάσσεται στα διαγράμματα ιδιοτήτων (p ή c). Στην 

περίπτωση αυτή επιλέγουμε το c διάγραμμα διότι θέλουμε να παρακολουθήσουμε  τον 

αριθμό των ελαττωμάτων (όχι το ποσοστό όπως στα διαγράμματα p) που έχει το προϊόν, 

λαμβάνοντας δείγματα σταθερού μεγέθους.  

 

(β)  Οι σχέσεις που υπολογίζουν την κεντρική γραμμή υπολογίζεται από τη σχέση  

k

i
i 1 1 2 k

c
c c ... c 150

c 6
k k 25

   
   


 

Τα 99,7% όρια ελέγχου για c διάγραμμα, δίνονται από τους παρακάτω τύπους: 

 UCL(c) c 3 c 6 3 2.45 13.35     
 

 LCL(c) c 3 c 6 3 2.45 1.35      
 

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ως κάτω όριο ελέγχου το μηδέν, καθώς  δεν 

μπορεί να υπάρξει αρνητικός αριθμός ελαττωμάτων. 

 

(γ)  Με βάση τις τιμές του Πίνακα 2 κατασκευάζουμε το διάγραμμα c. 
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ΜΕΡΟΣ Γ- TIETENBERG-  
 

ΑΣΚΗΣΗ -ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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ΑΣΚΗΣΗ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
 

Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση πλαστικού και σας προσλαμβάνει 

σύμβουλό της. Η επιχείρηση σχεδιάζει μια επένδυση η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει 

παραγωγική δυναμικότητα 42.500 τόνων ετησίως. Η επιχείρηση υπολογίζει ότι τα σταθερά 

της κόστη αναγόμενα ετησίως (ετήσιες αποσβέσεις αρχικής επένδυσης) είναι 3.500.000 €. 

Επίσης, το κόστος εργασίας ανέρχεται σε 35 € ανά τόνο παραγόμενου πλαστικού, το κόστος 

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

25 € 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 150 
€ ανά τόνο πλαστικού (υπολογίστε το κέρδος ή την ζημία).  
 
(β) Εάν η επιχείρηση επιλέξει να λειτουργήσει στο 85% της παραγωγικής της 
δυναμικότητας (με τα ίδια σταθερά κόστη) και επιθυμεί να έχει κέρδος 20% επί των 
ακαθάριστων συνολικών εσόδων της, υπολογίστε την ελάχιστη τιμή που θα πρέπει να 
ισχύει στην αγορά (με ακρίβεια δυο δεκαδικών).  
 

(γ) Δείξτε διαγραμματικά τα κόστη (σταθερά, μεταβλητά και συνολικά) και τα έσοδα της 
επιχείρησης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τιμών (ανάλυση νεκρού σημείου). Και 
στις δύο περιπτώσεις σημειώστε στο διάγραμμα την περιοχή που προσδιορίζει τα κέρδη 
ή τις ζημιές που έχει η επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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Για να είναι οικονομικά συμφέρουσα η ανάκτηση α’ υλών, πρέπει να εξασφαλίζεται μια 

ελάχιστη ποσότητα από αυτή στη μονάδα χρόνου, ώστε να τροφοδοτείται με σταθερό ρυθμό 

η βιομηχανική εγκατάσταση ανακύκλωσης. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να λειτουργεί πάνω 

από το νεκρό σημείο όπου τα έσοδα = έξοδα. 

Q: Ποσότητα που παράγεται απ’ το υλικό που ανακυκλώνεται 
p: Τιμή υλικού 

R: Συνολικά Έσοδα 
F:Σταθερά κόστη 

V: Μεταβλητά κόστη 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (δηλ. p είναι σταθερή) 

R=pQ 

p=dR/dQ = εφω (η κλίση της ευθείας των εσόδων) 

Νεκρό σημείο: Κέρδη=0 ή F+V=R 

 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (δηλ. p είναι σταθερή)   
R=pQ 

p=dR/dQ= εφω(η κλίση της ευθείας των εσόδων) 

Στο νεκρό σημείο τα έσοδα = έξοδα δηλαδή  
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TR (total revenue)=TC(total cost) 

•TR= p*Q 

•TC=FC (fix cost) + v Q (variable cost * quantity) 

•Οπότε P*Q= FC+vQκαι Q=FC/(p-v). 
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ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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1. Από την επεξεργασία των δεδομένων του Πίνακα 1, προκύπτουν τα εξής 
σταθμισμένα αθροίσματα των βαθμολογιών των εμπειρογνωμόνων.  

 

  



 

Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com          Σελίδα 67 από 67 
 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ- ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 


