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ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ISO 9001:2015 

Πολλοί είναι οι επιχειρηματίες ή διευθυντικά
στελέχη που πιστεύουν ότι η πιστοποίηση με ISO
9001 ή παρόμοια πρότυπα είναι συνώνυμη με την
υιοθέτηση της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).
Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν αρκετοί μελετητές
του φαινομένου, πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι
έχουν μετατραπεί σε οργανώσεις Ολικής Ποιότητας,
απλά και μόνο με την επιτυχή πιστοποίησή τους με
ISO 9001.
1. Αναπτύξτε μία λίστα με τα επιχειρήματα υπέρ

της εφαρμογής ενός γενικότερου προγράμματος
ΔΟΠ (μέγιστος αριθμός λέξεων : 100)

2. Αναπτύξτε την αντίστοιχη λίστα επιχειρημάτων
υπέρ της εφαρμογής των προτύπων ISO 9001
(150)

3. Συγκρίνεται το πρότυπο ποιότητας ISO 9001με
τη ΔΟΠ. (μέγιστος αριθμός λέξεων : μέγιστος
αριθμός λέξεων : 150)

4. Τι θα μπορούσατε να σχολιάσετε σχετικά με τη
σχέση του εν λόγω προτύπου ποιότητας και της
ΔΟΠ; (μέγιστος αριθμός λέξεων : 150)

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 –
Απαιτήσεις

Ενότητα 4: Πλαίσιο λειτουργίας 
του οργανισμού
Ενότητα 5: Ηγεσία
Ενότητα 6: Σχεδιασμός
Ενότητα 7: Υποστήριξη
Ενότητα 8: Λειτουργία
Ενότητα 9: Αξιολόγηση επιδόσεων
Ενότητα 10: Βελτίωση
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Βασικές Προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή
ενός ΣΠείναι οι εξής:

- Δέσμευση και αφοσίωση της Διοίκησης

- ΕκπαίδευσηΠροσωπικού

- Σωστός Σχεδιασμός Ποιότητας – Πιστοποίηση για
τους σωστούς λόγους

- Σωστή επιλογή ανθρώπων για το έργο της
ποιότητας

- Ολοκλήρωση των ενεργειών και συνέργεια των
διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση

- Προσεκτική εφαρμογή των βημάτων ανάπτυξης του
ΣΠ

- Διαρκής επαγρύπνηση και συνεχής προσπάθεια.

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από την
υιοθέτηση ενός ΣΠ.

-Εσωτερικά (αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων
εργαζομένων – τμημάτων, δημιουργία-ενημέρωση
αρχείων, μείωση μεταβλητότητας, μείωση κόστους
λειτουργίας, μείωση αριθμού ελέγχων, ανίχνευση
προβλημάτων, πρώτο βήμα στην ΔΟΠ)
-Εξωτερικά (Κοινό μέτρο σύγκρισης, μείωση κόστους
προμηθευτών, διαβατήριο για διεθνές εμπόριο,
εμπιστοσύνη με πελάτες, ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, βελτίωση ανταγωνιστικότητας).

iso9001

ΔΟΠ ;;;;



• Ανεξάρτητα από την ικανότητα της παραγωγικής 
διαδικασίας, τα προϊόντα που παράγονται είναι 
υποκείμενα σε ορισμένου είδους μεταβλητότητα 
(παρουσιάζουν ανομοιομορφία). 

• (α) Αναφέρετε τις βασικές κατηγορίες των αιτιών 
της μεταβλητότητας και τα χαρακτηριστικά κάθε 
κατηγορίας. 

• (β) Εξηγήστε πότε μια διαδικασία είναι στατιστικά 
υπό έλεγχο. 

2.1. Ικανότητα 
Παραγωγικής 

Διαδικασίας 1/2

Επιλέξτε το παράδειγμα μιας επιχείρησης και αναφέρετε επιγραμματικά τρεις
τυχαίες αιτίες μεταβλητότητας και τρεις ειδικές αιτίες δημιουργίας
προβλημάτων στην «παραγωγική διαδικασία» προϊόντων ή υπηρεσιών.
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3. 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ   1/1

Εταιρεία παράγει γρανάζια τα οποία θα πρέπει 
να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές και τα
οποία διαθέτει σε συγκεκριμένο πελάτη σε 
παρτίδες των 2000 τεμαχίων. Το αποδεκτό
επίπεδο ποιότητας έχει προσδιοριστεί από τον 
πελάτη σε 2,33% για κάθε δείγμα των 200
τεμαχίων που κάνει δειγματοληψία.
Θεωρώντας ότι η πιθανότητα απόρριψης 
παρτίδων καλής ποιότητας είναι 0,05 και η
πιθανότητα αποδοχής κακών παρτίδων 0,1:

α. Να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
του δειγματοληπτικού σχεδίου και να
κατασκευαστεί η λειτουργική 
χαρακτηριστική καμπύλη, 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
που δόθηκαν παραπάνω καθώς και τα 
στοιχεία δειγματοληπτικού σχεδίου που 
δίνονται
β. Να σκιαγραφήσετε στην παραπάνω 
λειτουργική καμπύλη:

τις περιοχές που αντιστοιχούν σε λάθος 
αποδοχές και σε λάθος απορρίψεις 
παρτίδων.

την τέλεια λειτουργική καμπύλη

επιμέλεια Βίκυ Βάρδα-- vicky.eclass4U@gmail.com8
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3. 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ   2/2

Βιοτεχνία ειδών κεραμικής – αγγειοπλαστικής
παράγει μικρά πήλινα αγγεία σε παρτίδες των
200 τεμαχίων. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας
που έχει καθορίσει για τους κύριους πελάτες
της είναι 3,1%, ενώ οι παρτίδες με 10%
ελαττωματικά αγγεία θεωρούνται εξαιρετικά
κακής ποιότητας και δεν είναι αποδεκτές από
τους πελάτες. Η αποδοχή των παρτίδων γίνεται
με βάση τον δειγματοληπτικό έλεγχο και με
ακραίες τιμές να γίνει δεκτή ως πιθανότητα
απόρριψης μιας καλής παρτίδας το 5%
(πιθανότητα αποδοχής καλής παρτίδας 95%)
και ως πιθανότητα αποδοχής εξαιρετικά κακής
παρτίδας το 10%.

Να προσδιοριστούν τα 

χαρακτηριστικά του 

δειγματοληπτικού σχεδίου και να 

κατασκευασθεί η λειτουργική 

χαρακτηριστική καμπύλη
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4. 1. Συνάρτηση Απώλειας 

Ποιότητας Taguchi  1/2
Επειδή η εταιρία παραγωγής αυτοκινήτων ACTION S.A. δεν
είχε τη δυνατότητα να παράγει μόνη της όλα τα κιβώτια
ταχυτήτων, ανέθεσε μέρος της παραγωγής τους στην εταιρία
VOLCANO S.A. Και οι δύο εταιρίες παρήγαγαν τα κιβώτια
ταχυτήτων βασισμένες στα ίδια ακριβώς προσχέδια (blueprints).
Κάποια στιγμή όμως προέκυψαν παράπονα εκ μέρους των
πελατών που αγόραζαν αυτοκίνητα ACTION, για προβλήματα
στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η ACTION, ανατρέχοντας σε ιστορικά
στοιχεία, διαπίστωσε ότι η αιτία του κακού ήταν τα
επιτρεπόμενα όρια ανοχής (tolerance range) της παραγωγική
διαδικασίας των κιβωτίων ταχυτήτων. Ενδελεχής έρευνα
μάλιστα έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αστοχίας προερχόταν
από την δική της παραγωγή η οποία χρησιμοποιούσε ως
αποδεκτό όριο αποδοχής το  35 % σε σύγκριση με αυτή της
VOLCANO που χρησιμοποιούσε ως αποδεκτό όριο το 13,5%.

Τι δείχνει αυτή η περιπτωσιακή μελέτη 
ως προς τον παράγοντα ποιότητα;

(1) Προσδιορίστε τη συνάρτηση

απώλειας της ποιότητας, Taguchi

(2) Αν η απόκλιση από την τιμή

στόχου είναι 50 N ποια θα είναι η

συνάρτηση απώλειας της

ποιότητας;

(3) Το εργοστάσιο μπορεί να

προσαρμόσει το όριο θραύσης με

κάποια αλλαγή της παραγωγικής

διαδικασίας η οποία θα επιφέρει

μια επιβάρυνση κόστους, L(x), της

τάξεως των 5 ΕΥΡΩ. Αν η τιμή

στόχος, Τ, είναι 1500 Ν, ποια είναι η

αντοχή στη θραύση που θα πρέπει

να κατασκευαστεί ο ιμάντας;
επιμέλεια Βίκυ Βάρδα-- vicky.eclass4U@gmail.com12
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4. 1. Συνάρτηση Απώλειας 

Ποιότητας Taguchi  2/2

Ο Taguchi επισήμανε ότι το υψηλό επίπεδο ποιότητας σε ένα προϊόν σημαίνει και 
μικρότερη μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών του. Άρα, η βελτιωμένη ποιότητα 
έρχεται μέσα από τη βελτίωση της σχεδίασης τόσο του προϊόντος όσο και της 
παραγωγικής διαδικασίας. Αν ένα προϊόν είναι κατώτερο των προσδοκιών του πελάτη 
τότε οι απώλειες της επιχείρησης εκφράζονται από την συνάρτηση απώλειας 
ποιότητας. Φανταστείτε τώρα ένα εργοστάσιο της εταιρείας SARISSA που παράγει 
ιμάντες. Η ανοχή που πρέπει να έχουν ως προς το όριο θραύσης (απόκλιση) δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το όριο 100 N από την τιμή στόχο, διότι πλέον το προϊόν δεν 
θεωρείται αποδεκτό από τους πελάτες. Σε περίπτωση που το όριο αυτό ξεπεραστεί, 
τότε το κόστος απώλειας, L(x),  υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 200 ΕΥΡΩ.
(1) Προσδιορίστε τη συνάρτηση απώλειας της ποιότητας, Taguchi
(2) Αν η απόκλιση από την τιμή στόχου είναι 50 N ποια θα είναι η συνάρτηση 
απώλειας της ποιότητας;
(3) Το εργοστάσιο μπορεί να προσαρμόσει το όριο θραύσης με κάποια αλλαγή της 
παραγωγικής διαδικασίας η οποία θα επιφέρει μια επιβάρυνση κόστους, L(x), της 
τάξεως των 5 ΕΥΡΩ. Αν η τιμή στόχος, Τ, είναι 1500 Ν, ποια είναι η αντοχή στη 
θραύση που θα πρέπει να κατασκευαστεί ο ιμάντας;

Λιγότερες από 250 λέξειςεπιμέλεια Βίκυ Βάρδα-- vicky.eclass4U@gmail.com14
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5.1. P-
Διάγραμμα 1/2
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟΣ Α.Ε. αγοράζει
παραδοσιακά τυριά τα οποία μεταπωλεί,
με δικό της όνομα και δίκτυο
καταστημάτων λιανικής πώλησης, σε
επιλεγμένους «τουριστικούς
προορισμούς». Η Διεύθυνση Ποιότητας
διαπιστώνει ότι πολλά παράπονα
πελατών σχετίζονται με την υφή του
προϊόντος (σκληρό/μαλακό) και
προσπαθεί να διερευνήσει το πρόβλημα,
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τα
παράπονα. Επιλέγει λοιπόν να εξετάσει
κατ’ αρχήν τη «διαδικασία
προμηθειών», με την οποία γίνεται η
επιλογή προμηθευτών και ο έλεγχος των
προμηθευόμενων τυριών. Συλλέγει 15
δείγματα των 1000 τεμαχίων, ανά
δεκαήμερο, τη στιγμή που
παραλαμβάνονται τα προϊόντα από τους
δύο προμηθευτές της (A και B).
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται 
ο αριθμός ελαττωματικών προϊόντων 
από κάθε προμηθευτή, ανά δείγμα 1000 
τεμαχίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/΄ΤΥΠΟΙ

Η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πελατών

της για τις αποδεκτές αποκλίσεις υφής και καθορίζει

ως άριστη αναλογία ελαττωματικών: 5 τεμάχια με

ελαττώματα στα 1000 ±2 ανοχές. Θεωρεί λοιπόν

ικανοποιητική κάθε διαδικασία όταν τα προϊόντα, που

προκύπτουν ως εκροές της, βρίσκονται μέσα στα όρια

0,005±0,002, σε ποσοστό 99,73%.

Θεωρώντας τις διαδικασίες «προμηθειών» (Α και Β)

ως διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούν κανονική

κατανομή, να εξετάσετε τα ακόλουθα:

2.1: Είναι οι δύο διαδικασίες προμηθειών (Α και Β)

ικανοποιητικές;

2.2: Ποιά συμπεράσματα αντλείτε και ποιες συστάσεις

κάνετε στην εταιρεία;
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Βιοτεχνία που κατασκευάζει φωτιστικά, κατά τον
τελευταίο μήνα δέχθηκε παράπονα από δέκα πελάτες
της για ελαττώματα προϊόντος (ράγισμα, ανοιχτή
συσκευασία, ελλιπές προϊόν, κ.ά.), ξεπερνώντας το
μέσο όρο που ήταν δύο παράπονα πελατών το μήνα.
Η διοίκηση της επιχείρησης σκέφθηκε ότι, ενώ δεν
άλλαξε τίποτε στην παραγωγική διαδικασία και στη
διακίνηση, τον τελευταίο μήνα αντικαταστάθηκαν
δύο από τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στη
συναρμολόγηση και στη συσκευασία των
φωτιστικών. Έτσι, δημιουργήθηκαν υπόνοιες και
αρχικά ξεκίνησε μια σειρά ελέγχων του ετοίμου
προϊόντος με 2 δείγματα των 100 τεμαχίων ανά
ημέρα, επί 10 ημέρες. Στον πίνακα, παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Α/Α Ελαττωματικά Α/Α Ελαττωματικά
αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό

1 4 0,04 11 3 0,03
2 2 0,02 12 6 0,06
3 8 0,08 13 2 0,02
4 5 0,05 14 3 0,03
5 3 0,03 15 9 0,09
6 8 0,08 16 3 0,03
7 2 0,02 17 4 0,04
8 6 0,06 18 8 0,08
9 7 0,07 19 3 0,03
10 4 0,04 20 4 0,04

Καλείστε να βοηθήσετε στη διάγνωση του

προβλήματος και να εξηγήσετε αν υπάρχουν

ανωμαλίες στην παραγωγική διαδικασία.

Ποιο διάγραμμα θα χρησιμοποιήσετε και γιατί;

Παρουσιάστε το διάγραμμα αυτό, καθώς και την

άποψή σας με προτάσεις προς τη διοίκηση,

προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

5.1. P- Διάγραμμα 2/2
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