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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους 

καθένας εκ των οποίων, με το δικό του τρόπο συνέβαλε στην ολοκλήρωση της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας και κατ' επέκταση στην ολοκλήρωση των 

μεταπτυχιακών σπουδών μου  στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας κ. Τσίοτρα Γεώργιο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την 

πολύτιμη καθοδήγηση και εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Γκοτζαμάνη Αικατερίνη και τον κ. Βούζα 

Φώτη, Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που με τίμησαν με 

την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της διπλωματικής μου 

εργασίας. 

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών για την ανεκτίμητη γνώση και εμπειρία που μου μετέδωσαν. 

Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω την κα Κουρίδου Όλγα, Γενική 

Διευθύντρια Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ) της ΔΕΗ Α.Ε., με την έγκριση της οποίας υλοποίησα 

τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον κ. Σταματάκη 

Κωνσταντίνο, Διευθυντή Κέντρου Δοκίμων Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ 

Α.Ε., για την πολύτιμη βοήθειά του στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

Τέλος ένα θερμότατο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους μου στο Λιγνιτικό Κέντρο 

Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) που με τον οποιοδήποτε τρόπο συνετέλεσαν στην 

ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

ειδικότερα στους συναδέλφους μου στο Ορυχείο Αμυνταίου που η συμπαράσταση και 

βοήθειά τους ήταν πολύτιμη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε 

εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής της διαδικασίας είναι η εξόρυξη 

λιγνίτη από τα Ορυχεία της, μια και τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα 

(ΛΚΔΜ) και τη Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την ελληνική 

οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη, στον οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της 

χώρας μας από τη στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης. 

Κατά την εξορυκτική δραστηριότητα του λιγνίτη στα Ορυχεία της ΔΕΗ, πολλές κύριες 

ή συμπληρωματικές χωματουργικές εργασίες εκτελούνται με εργολάβους. Οι εργασίες 

αυτές είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξορυκτικής 

δραστηριότητας των Ορυχείων διότι είτε εξυπηρετούν – βοηθούν – επιτρέπουν την 

λειτουργία του πάγιου εξοπλισμού είτε εκτελούν κύρια εξορυκτική δραστηριότητα. 

Λόγω της πολυπλοκότητάς των χωματουργικών εργολαβιών, της σημαντικότητας τους 

στην εξορυκτική δραστηριότητα αλλά και του οικονομικού τους μεγέθους, η διοίκηση 

των Ορυχείων και κατ' επέκταση η διοίκηση της ΔΕΗ, προσπαθεί να βρει συνεχώς 

καλύτερους τρόπους διεκπεραίωσης, διαχείρισης και ελέγχου τους. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η περιγραφή ενός Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας που θα βασίζεται στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, για την 

διεκπεραίωση και διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών της Διεύθυνσης 

Εκμετάλλευσης του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ και ειδικότερα η παρουσίαση του κορμού ενός 

τέτοιου συστήματος, του Εγχειρίδιου Ποιότητας. Είναι προφανές ότι αν αυτό 

υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο λιγνιτικό κέντρο της ΔΕΗ που είναι το ΛΚΔΜ, τότε 

παρόμοιο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο ορυχείο της όπως αυτό της 

Μεγαλόπολης. 

Επίσης περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά την ποιότητα στην 

μεταλλευτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. 
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1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

1.1.1. Γενικά 

Η έννοια της ποιότητας δεν είναι καινούργια, αλλά όπως έχει ευρύτατα υποστηριχθεί, 

τα θεμέλια και οι βασικές της αρχές τέθηκαν από φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας, 

όπως ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας καθώς και από τον Κινέζο 

συγγραφέα Sun – Tzu (480 – 211π.χ.), (Brocka  & Brocka, 1992). 

Η ποιότητα αποτελεί μία έννοια που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη 

σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και καθιερώνεται ως βασικό 

κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. 

Στην σημερινή εποχή η αλλαγή της νοοτροπίας των οργανισμών με στόχο την ποιότητα 

και τη συνεχή βελτίωση αυτής είναι η βάση για την επιβίωση όλων των επιχειρήσεων. 

1.1.2. Ορισμός της ποιότητας 

Οι σύγχρονοι ορισμοί ποικίλουν από σύντομοι και περιεκτικοί έως σύνθετοι και 

αναλυτικοί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω (Τσιότρας, 2002) (Τσιότρας & 

Γκοτζαμάνη, 2015): 

 Τελειότητα 

 Γρήγορη Παράδοση 

 Παροχή ενός χρήσιμου προϊόντος 

 Συνέπεια 

 Μείωση Αχρήστων 

 Σωστά από την πρώτη φορά 

 Ενθουσιασμός ή Ικανοποίηση Πελατών 

 Ολική Ικανοποίηση και Εξυπηρέτηση Πελάτη 

 Συμμόρφωση σε Πολιτικές και Διαδικασίες 

 Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως 

ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη  

 Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν 

δεδομένες προδιαγραφές 

 Καταλληλότητα για τη χρήση  

 Να γίνεται κάτι σωστά την πρώτη φορά και κάθε φορά  
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 Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατασκευής, της 

παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των οποίων ένα προϊόν ή υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη  

 Το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγματικά παίρνεις 

Η χρήση του όρου της ποιότητας έχει πάρει σήμερα μεγάλες διαστάσεις, γεγονός που 

συντείνει στη δημιουργία πολλών θεωριών και διαφορετικών πεδίων εφαρμογής, που 

πολλές φορές συσχετίζονται ελάχιστα και εμφανίζουν σημεία αντιφάσεων και 

συγκρούσεων. 

Ένας από τους περισσότερο χρησιμοποιούμενους αλλά και αντιπροσωπευτικότερους 

ορισμούς είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 

(International Standardization Organization - ISO) ο οποίος περιλαμβάνεται στο 

πρότυπο ISO 8402 (1994) και αναφέρει: “ποιότητα είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, τα οποία δηλώνουν 

την ικανότητά του να ικανοποιεί καθορισμένη ανάγκη”. Διαδεδομένος είναι επίσης και ο 

ορισμός του American Society for Quality (ASQ): "η συμμόρφωση του προϊόντος (ή της 

υπηρεσίας) με τις προδιαγραφές που σχεδιάστηκε, οι οποίες βασίζονται στην ικανοποίηση 

των επιθυμιών του πελάτη" αλλά σύμφωνα και με τους Reeyes & Bednar (1994) "ο 

βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή υπηρεσία ικανοποιεί ή ακόμη και υπερβαίνει τις 

προσδοκίες των πελατών". 

Ένας άλλος χαρακτηριστικός ορισμός ποιότητας είναι (Τσιότρας 2002), "Ο πιο 

σύγχρονος, ενδεδειγμένος, ευέλικτος και αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης μίας 

επιχείρησης". 

Κοινός παρονομαστής σε όλους τους ορισμούς είναι η ικανοποίηση του πελάτη 

αλλά και του παραγωγού. Από την πλευρά του πελάτη, έχει σχέση με την ικανοποίησή 

του από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και για τον παραγωγό σχετίζεται με την 

κατάλληλη εφαρμογή των λειτουργιών, με αποτέλεσμα το προϊόν να φτάνει στον τελικό 

αποδέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές με τις οποίες σχεδιάστηκε. Οι Πελάτες μπορεί 

να είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί, πολύτιμοι λίγοι (μεσάζοντες – άλλες επιχειρήσεις) ή 

χρήσιμοι πολλοί (τελικοί καταναλωτές). 

1.1.3. Σημασία της ποιότητας 

Οι επιπτώσεις της ποιότητας σε μια επιχείρηση εκδηλώνονται τόσο στο εσωτερικό 

περιβάλλον (λειτουργία επιχείρησης) όσο και στο εξωτερικό (αγορά και πελάτες) με 
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ευεργετικές συνέπειες που συνοψίζονται ως εξής (Τσιότρας & Γκοτζαμάνη 2015): 

Στην Επιχείρηση 

 Στη Φήμη της 

 Στο Κόστος της (απουσία περιττών ελέγχων, καθυστερήσεων, 

επανακατεργασιών, επικαλύψεων καθηκόντων) 

 Στο Μερίδιο Αγοράς της (ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) 

 Στην Ποινική Ευθύνη της (υπευθυνότητα για το προϊόν, 

προστασία του καταναλωτή) 

 Στη Διεθνή Εικόνα της 

Στον Πελάτη 
 Στην Ικανοποίηση που Παίρνει 

 Στην Αποδοτικότητα της Επένδυσής του 

1.1.4. Βασικές διαστάσεις ποιότητας 

Οι Βασικές διαστάσεις ποιότητας αγαθών σύμφωνα, με τον Garvin (1998), είναι οι 

ακόλουθες: 

 Απόδοση (Performance): Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος 

και ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούν τον πελάτη.  

 Στοιχεία (Features): Δευτερεύοντα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία 

προσελκύουν τον πελάτη. 

 Αξιοπιστία (Reliability): Πιθανότητα λειτουργίας σε συγκεκριμένο διάστημα 

και συνθήκες (συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων και πόσο σοβαρά είναι 

αυτά). 

 Συμμόρφωση (Conformance): Βαθμός συμμόρφωσης του προϊόντος με τις 

προδιαγραφές. 

 Αντοχή (Durability): Η χρονική διάρκεια χρήσης του προϊόντος προτού 

χρειαστεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί.  

 Δυνατότητα επισκευής – Εξυπηρέτηση (Serviceability): Το κόστος, η 

ικανότητα και η ταχύτητα επισκευής και συντήρησης του προϊόντος σε 

συνδυασμό με την ευγένεια. 

 Αισθητική (Aesthetics) – Η ανταπόκριση των αισθήσεων του πελάτη στην 

εμφάνιση του προϊόντος,  στην αφή, γεύση, μυρωδιά, ακουστική κ.τ.λ.  

 Αντιληπτική ικανότητα (perceived quality) – Η υποκειμενικά αντίληψη που 

διαμορφώνει ο πελάτης για το προϊόν η οποία βασίζεται στην εικόνα του, στο 

όνομά του και σε άλλες έμμεσες μετρήσεις ποιότητας.  
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Σύμφωνα με τον Evans (2008), η υπηρεσία ορίζεται ως "οποιαδήποτε βασική ή 

δευτερεύουσα δραστηριότητα η οποία δεν παράγει απευθείας ένα απτό προϊόν". Οι 

καταναλωτές χρησιμοποιούν παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιών, 

ανεξάρτητα από τον τύπο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους Parasuraman at al. (1988). 

Τα κριτήρια αυτά, τα οποία αποτελούν τις διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών, 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 Αξιοπιστία (reliability): Σταθερότητα φροντίδας, συνέπεια εκτέλεσης και 

διάρκειας στην παροχή υπηρεσιών ή γενικά ικανότητα να παρέχουμε ότι 

υποσχεθήκαμε. 

 Ανταπόκριση (responsiveness): Προθυμία και ετοιμότητα των εργαζομένων να 

εξυπηρετήσουν τον χρήστη και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα προβλήματα. 

 Διασφάλιση (assurance):  

 Ικανότητα (competence): Γνώσεις, προσόντα και δεξιότητες εργαζομένων 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

 Ευγένεια (courtesy): Φιλικότητα και προσανατολισμός του προσωπικού 

στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 

 Επαγγελματική πίστη (credibility): Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και καλή 

φήμη προσωπικού. 

 Πρόσβαση (access): Η ευκολία με την οποία ο πελάτης μπορεί να έρθει σε 

επαφή με την υπηρεσία. 

 Επικοινωνία (communication): Τρόποι πληροφόρησης του χρήστη με 

κατανοητούς όρους και ενδιαφέρον για τις ανησυχίες του. 

 Εν‐συναίσθηση  (empathy): Πλήρης φυσική - συναισθηματική συμμετοχή στη 

διεκπεραίωση των αναγκών και στην κάλυψη των ανησυχιών του πελάτη. 

 Ασφάλεια (safety): Σωματική και ψυχική ασφάλεια. 

 Φυσικά υλικά (physical tangibles): Περιβάλλον εργασίας και εγκαταστάσεις, 

εμφάνιση εργαζομένων, κ.τ.λ. 

 Χρόνος (time): Χρόνος αναμονής του πελάτη (ταχύτητα). 

 Χρονική Συνέπεια (timeliness): Η υπηρεσία παρέχεται στο χρόνο που η 

επιχείρηση υπόσχεται. 
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1.1.5. Ιστορική εξέλιξη ποιότητας  

Παρόλο που η γενικότερη ιδέα της ποιότητας υπήρχε από την αρχαιότητα, πριν από την 

Βιομηχανική επανάσταση η παραγωγή των προϊόντων στηρίζονταν σε ανεξάρτητες 

ομάδες τεχνιτών οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι τόσο για την παραγωγή όσο και για τη 

στοιχειώδη τότε μορφή ελέγχου. Η ποιότητα ουσιαστικά εξελίχθηκε σταδιακά κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα, περνώντας, σύμφωνα με τον Garvin (1988), τέσσερις "εποχές 

ποιότητας" (Τσιότρας & Γκοτζαμάνη 2015): 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  

«Σύγκριση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με δεδομένες πρωτογενείς 

μορφές προδιαγραφών». 

Η Βιομηχανική Επανάσταση άλλαξε το τοπίο οδηγώντας στη δημιουργία μεγάλων 

βιομηχανικών μονάδων με πολλές ομάδες παραγωγής. Ο έλεγχος της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων ανατέθηκε σε Εργοδηγούς Επιθεώρησης, καθιερώνοντας  μια 

πρωταρχική μορφή ποιοτικού ελέγχου. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

«Το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την ποιότητα 

ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών». 

Κατά την διάρκεια του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου η βιομηχανική παραγωγή πολεμικού 

υλικού αυξήθηκε κατακόρυφα μαζί με την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο των 

προδιαγραφών κατασκευής του. Τότε, ύστερα από σχετική έρευνα και μελέτη, κάνει 

την εμφάνιση της μια πρώτη μορφή ποιοτικού ελέγχου, το πρώτο οργανωμένο σύστημα 

ποιότητας που εμφανίζεται στην ουσιαστική του μορφή στη δεκαετία του 1950. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

«Το σύνολο των προγραμματισθέντων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που 

είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες 

προδιαγραφές». 

Ο έλεγχος ποιότητας εντοπίζει τα ελαττώματα μετά την κατασκευή, αφού το κόστος 

παραγωγής έχει ήδη πραγματοποιηθεί καθιστώντας δύσκολη και δαπανηρή την 

επιδιόρθωση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των 

πελατών που επιθυμούσαν το προϊόν που παραλάμβαναν να είναι σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές πώλησής του, οδήγησαν στην υιοθέτηση μια γενικότερης προσέγγισης 
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που ονομάστηκε Διασφάλιση Ποιότητας. Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

(ISO - International Standardization Organization) εξέδωσε συγκεκριμένα πρότυπα που 

σχετίζονται με τη Διασφάλιση της Ποιότητας. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

«Το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, 

με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση όλου του 

δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος». 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω συστημάτων είναι η έλλειψη υιοθέτησης 

κοινής κουλτούρας ποιότητας από το σύνολο του οργανισμού και η πλήρη αξιοποίηση 

όλου του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό γεννήθηκε η σύγχρονη φιλοσοφία Διοίκησης 

εταιριών που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας που δεν είναι άλλη από την Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας  (ΔΟΠ) ή Total Quality Management (TQM). Η ΔΟΠ αποτελεί το 

πιο σύγχρονο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και εύκολα ελεγχόμενο σύστημα ποιότητας. 

Απαιτεί τη συμμετοχή όλου του προσωπικού μιας επιχείρησης και προϋποθέτει τον 

έλεγχο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

(προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, κ.τ.λ.) με μοναδικό στόχο τη διατήρηση και 

βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που θα  

οδηγήσουν στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Τα παραπάνω 

συνδυάζονται με το μικρότερο δυνατό κόστος που προκύπτει από την πλήρη 

αξιοποίηση των πόρων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 

 

 

Σχήμα 1. Τα επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας (Τσιότρας, 2002) 
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1.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ΔΟΠ είναι μια διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών 

προς πελάτες, των γραφειοκρατικών εργασιών, των διαδικασιών προμηθειών και της 

πολιτικής εμπορίας (marketing) που ακολουθούνται από την επιχείρηση.  

Η ΔΟΠ ουσιαστικά αποτελείται – ορίζεται από τρία στοιχεία, όσες και οι λέξεις που 

την περιγράφουν: 

 Διοίκηση: Πλήρης δέσμευση των ανώτερων στελεχών. 

 Ολική: Εμπλέκεται κάθε εργαζόμενος της εταιρείας 

 Ποιότητα: Πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. 

Η έννοιά της μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα με ανάλυση των λέξεων αυτών 

ξεχωριστά σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΟΠ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Απαίτηση για δέσμευση της

Ανώτερης Διοίκησης

    Καθιέρωση στόχων και

αξιών για τον οργανισμό

  Απαίτηση για

απαραίτητες αλλαγές στην

οργανωτική νοοτροπία

Οδηγός ο πελάτης

(εσωτερικός και εξωτερικός)

Έμφαση στη

συνεχή βελτίωση

Εκπαίδευση

για δεξιότητες και γνώση

Ενδυνάμωση

ανθρώπινου δυναμικού και

έμφαση στην καινοτομία

Απαιτείται η συμμετοχή

όλου του προσωπικού και

ομαδική εργασία

Εφαρμογή συστημικής

σκέψης

Καθένας πρέπει να

αναπτύξει ένα αίσθημα κτήσης

της ποιότητας

Ανάμειξη κάθε επιπέδου και

λειτουργίας στον οργανισμό

 

Σχήμα 2. Τα συστατικά της ΔΟΠ (Lau R.S.M. & Anderson C.A., 1998) 
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1.2.1. Αντικειμενικοί σκοποί ΔΟΠ  

Οι αντικειμενικοί στόχοι της ΔΟΠ είναι οι παρακάτω (Τσιότρας 2002): 

Διαχρονική - πλήρης ικανοποίηση πελάτη 

Η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των πελατών (τελικοί αποδέκτες παραγόμενων 

προϊόντων - υπηρεσιών ή εξωτερικοί πελάτες), μέσω του προσανατολισμού της 

εταιρείας στις απαιτήσεις τους.  

Διαχρονική – πλήρης ικανοποίηση εργαζομένων  

Κάθε εργαζόμενος, (κυρίως αυτοί της παραγωγικής διαδικασίας) είναι ταυτόχρονα και 

εσωτερικός πελάτης με την έννοια ότι αποτελεί πελάτη του ενδιάμεσου προϊόντος του 

προηγούμενου σταδίου και προμηθευτής του ενδιάμεσου προϊόντος του επόμενου 

σταδίου. Σκοπός της ΔΟΠ είναι η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών μέσω της 

επίτευξης υψηλής ποιότητας εργασιακών συνθηκών και κατ' επέκταση παραγωγή 

ποιοτικού ενδιάμεσου προϊόντος σε κάθε στάδιο παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στην 

ποιότητα που απολαμβάνει ο τελικός αποδέκτης του παραγόμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας. 

Ανάπτυξη μόνιμης "κουλτούρας ποιότητας" 

Η ενσωμάτωση μιας μόνιμης κουλτούρας – νοοτροπίας ποιότητας σε όλους τους τομείς 

και σε όλα τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου και των 

εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης. 

1.2.2. Αρχές ΔΟΠ  

Η ΔΟΠ βασίζεται σε ορισμένες αρχές από τις οποίες κρίνεται η αποτελεσματική 

εφαρμογή της, έχοντας την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής δομής, ενός 

συνόλου πρακτικών διοίκησης και ενός συνόλου εργαλείων και τεχνικών (Τσιότρας & 

Γκοτζαμάνη 2015). Οι αρχές αυτές είναι (Τσιότρας & Γκοτζαμάνη 2015): 

 Εστίαση στον Πελάτη και σε όλα τα Ενδιαφερόμενα "Μέρη"  

Ικανοποίηση των πάσης φύσεως πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) με 

προϊόντα ή υπηρεσίες που όχι μόνο θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις αλλά θα 

υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους, με αντίληψη των υφιστάμενων και 

μελλοντικών τους αναγκών. Στην κατηγορία των εξωτερικών πελατών 

περιλαμβάνεται και η κοινωνία, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη 

περιβάλλοντος, υγείας, εκπαίδευσης.  
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 Εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό, Ομαδικότητα και Συμμετοχή  

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με την εφαρμογή συστημάτων υψηλής 

απόδοσης (η ύπαρξη ευχαριστημένων πελατών προϋποθέτει πρώτα 

ευχαριστημένους εργαζομένους). Ενεργή συμμετοχή από όλους τους 

εργαζόμενους για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών. Επιδιώκεται 

η συμμετοχή των εργαζομένων ανεξαρτήτου βαθμίδας στη λήψη αποφάσεων, 

στην επίλυση των προβλημάτων, στη μείωση των αστοχιών με κύριο μοχλό την 

ενδοϋποκίνηση των εργαζόμενων και τον αυτοέλεγχο σε κάθε δραστηριότητα 

που προσθέτει αξία. Συστημική προσέγγιση (σύστημα είναι ένα σύνολο 

λειτουργιών ή δραστηριοτήτων μέσα σε μια επιχείρηση που αλληλεπιδρούν για 

έναν κοινό σκοπό) που αναγνωρίζει τη σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των υπό-συστημάτων, περισσότερο από τη μεμονωμένη δράση τους                     

(τα υπό-συστήματα μιας επιχείρησης συνδέονται μεταξύ τους ως εσωτερικοί 

πελάτες και προμηθευτές). Συγκρότηση ομάδων εργασίας με στόχο την άριστη 

συνεργασία και συντονισμό των τμημάτων σε όλες τις βαθμίδες. Η συνεργασία 

αυτή περιλαμβάνει τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια δομή του 

οργανισμού. 

 Εστίαση στις Διεργασίες 

Διεργασία είναι μια ακολουθία δραστηριοτήτων η οποία έχει ως στόχο να 

επιτύχει κάποιο αποτέλεσμα. Στόχος είναι η εστίαση στις ολοκληρωμένες 

διεργασίες και όχι στα τμήματα και στις αντίστοιχες λειτουργίες. Οι πιο 

σημαντικές για τη διοίκηση της επιχείρησης είναι οι διεργασίες με προστιθέμενη 

αξία όπως οι διεργασίες σχεδιασμού (αναπτύσσουν λειτουργικές προδιαγραφές 

προϊόντων/ υπηρεσιών) και οι διεργασίες παραγωγής (δημιουργούν τα προϊόντα/ 

υπηρεσίες). Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχουν και οι διεργασίες υποστήριξης μια 

και είναι σημαντικές για τις διεργασίες προστιθέμενης αξίας, τους εργαζόμενους 

και τις καθημερινές λειτουργίες 

 Συνεχής Βελτίωση και Μάθηση  

Ακατάπαυστη προσπάθεια βελτίωσης, η οποία περιλαμβάνει το ανθρώπινο 

δυναμικό, τον εξοπλισμό, τους προμηθευτές, τα υλικά και τις διαδικασίες. Η 

βασική θεώρηση είναι ότι οποιαδήποτε λειτουργία ενός οργανισμού μπορεί να 

βελτιωθεί. Τελικός στόχος είναι η αριστεία, η οποία δεν επιτυγχάνεται ποτέ 

αλλά πάντα επιδιώκεται. 
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1.2.3. Λόγοι αποτυχίας & προϋποθέσεις επιτυχίας 

Κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ υλοποιούνται λάθη που οδηγούν στην αποτυχία του 

συστήματος όπως (Τσιότρας & Γκοτζαμάνη 2015):  

 Η ολική ποιότητα αντιμετωπίζεται ως "πρόγραμμα"  

 Προσδοκία βραχυπρόθεσμων κερδών  

 Δεν υπάρχει σύνδεση με στρατηγικούς στόχους  

 Έλλειψη ορατής δέσμευσης από τη διοίκηση  

 Ανεπαρκής εκπαίδευση & ενδυνάμωση εργαζομένων  

 Οργανωσιακή κουλτούρα "διαταγής και ελέγχου" 

 Εστίαση στα προϊόντα αντί στις διαδικασίες  

 Υπερβολική επιτυχία και υπεροψία των επιχειρήσεων  

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις επιτυχίας της ΔΟΠ, ή αλλιώς, τα απαραίτητα εκείνα 

στοιχεία για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός προγράμματος Ολικής Ποιότητας 

συνοψίζονται ως εξής (Τσιότρας & Γκοτζαμάνη 2015): 

 Αντιμετώπιση ποιότητας ως "ταξίδι" ("αγώνας χωρίς τέλος”) με αναγνώριση ότι 

η επιτυχία χρειάζεται χρόνο  

 Δημιουργία "επιχείρησης συνεχούς μάθησης" (σχεδιασμός, εκτέλεση σχεδίων, 

αξιολόγηση προόδου, αναθεώρηση σχεδίων με βάση τα αποτελέσματα) 

 Χρήση κάποιου μοντέλου ΔΟΠ (MBNQA, EQA) για αυτό-αξιολόγηση  

1.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΣΔΠ) 

1.3.1. Η Διοίκηση της Ποιότητας από την οπτική του Συστήματος 

Η ΔΟΠ εξελίχθηκε ως μία προσέγγιση της ποιότητας όπου τώρα χαρακτηρίζεται ως 

ολοκληρωμένη, συστηματική, δια-επιχειρησιακή στρατηγική για την βελτίωση των 

προϊόντων και υπηρεσιών (Dean και Bowen, 1994). Μια θεμελιώδης προσέγγιση της 

ΔΟΠ είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συστήματα από 

εσωτερικά συνδεδεμένες διαδικασίες.  
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Ο Deming (1986) θεμελίωσε την περίπτωση όπου η επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα και απέδωσε τις διακυμάνσεις της απόδοσης της ποιότητας 

στην ικανότητα αυτού του συστήματος. Η προσοχή της διοίκησης θα πρέπει να είναι 

εστιασμένη στην προσπάθεια σχεδιασμού ενός ολικού συστήματος ικανού να 

πραγματοποιήσει το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης της ποιότητας. Ένα τέτοιο σύστημα 

είναι πολύ πιο ευρύ από τις διαδικασίες εργασίας. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες της 

διοίκησης και τις δομικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των 

στόχων της ποιότητας (Rai & Ravichandran, 2000). 

Η ΔΟΠ, όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένας 

οργανωσιακός σχεδιασμός που επιδιώκει να επιφέρει αλλαγές στην ηγεσία, στη δομή, 

στο βασικό σχεδιασμό και στις διαδικασίες. 

Ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας είναι μια οργανωτική δομή ευθυνών, 

δραστηριοτήτων, πόρων και γεγονότων, τα οποία στο σύνολό τους παρέχουν 

διαδικασίες και μεθόδους που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων ποιότητας του 

οργανισμού (Tricker & Sherring – Lucas, 2005). 

1.3.2. Σειρά προτύπων πιστοποίησης Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

Το 1979, η τεχνική επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International 

Standardization Organization, ISO) ανέλαβε την ανάπτυξη "των γενικών προτύπων 

διοίκησης ποιότητας προς παγκόσμια εφαρμογή" τα οποία θα επέφεραν "αμοιβαίο 

όφελος τόσο στους παραγωγούς, όσο και στους χρήστες". Η επιτροπή δημοσίευσε τα 

Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 το 1987. Η τρέχουσα σειρά προτύπων 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9000 περιλαμβάνει τρία βασικά πρότυπα: 

 ISO 9000:2005 Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας – Θεμελιώδεις Αρχές και 

Λεξικό Όρων (Quality Management Systems - Fundamentals 

And Vocabulary) 

 ISO 9001:2008 Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας – Απαιτήσεις (Quality 

Management Systems – Requirements) 

 ISO 9004:2009 Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας – Οδηγίες για την βελτίωση 

της απόδοσης (Quality Management Systems - Guidelines For 

Performance Improvements) 
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Σύμφωνα με τη σειρά ISO 9000, η ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας ορίζεται 

ως: 

 καταλληλότητα για χρήση  

 συμμόρφωση προς απαιτήσεις (πρότυπα)  

 ασφάλεια στη χρήση, υγεία, περιβάλλον (περιβαλλοντική διαχείριση, υγεία 

& ασφάλεια)  

 ανταπόκριση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών  

και η διαχείριση ποιότητας ενός οργανισμού αναφέρεται στις ενέργειες, στις οποίες 

προβαίνει ο οργανισμός για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του 

ικανοποιούν τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών και ότι συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς που τον αφορούν.  Οι βασικές αρχές της σειράς ISO 9000 είναι: 

1.  Εστίαση στον πελάτη  

2.  Ηγεσία  

3.  Συμμετοχή Εργαζομένων  

4.  Διοίκηση με βάση τις διεργασίες  

5.  Προσέγγιση διαχείρισης ως σύστημα  

6.  Διαρκής βελτίωση  

7.  Λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων  

8.  Συνεργασία με προμηθευτές  

1.3.3. Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 

Το ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο για την διασφάλιση 

ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την 

προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. 

Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που 

προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των 

επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και 

απαιτήσεων του πελάτη (http://www.elot.gr, http://www.isoqar.gr).  

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή 

οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, σε οποιοδήποτε μέρος 

του κόσμου και να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να 

βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον 
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οποίο δραστηριοποιείται (http://www.isoqar.gr). Το περιεχόμενο του προτύπου ISO 

9001:2008 έχει ως εξής (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008): 

Κεφ. 1 Αντικείμενο 

Κεφ. 2 Τυποποιητική παραπομπή 

Κεφ. 3 Όροι και ορισμοί 

Κεφ. 4 Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 

Κεφ. 5 Ευθύνη της Διοίκησης 

Κεφ. 6 Διαχείριση πόρων 

Κεφ. 7 Υλοποίηση προϊόντος 

Κεφ. 8 Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 

Το πρότυπο ISO 9001:2008 προάγει τη διεργασιακή προσέγγιση κατά την ανάπτυξη, 

την εφαρμογή και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας για την επαύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της 

ανταπόκρισης στις ανάγκες τους. Το διεργασιακό μοντέλο του συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας που παρουσιάζεται στο σχήμα 3 απεικονίζει τις διασυνδέσεις των 

διεργασιών οι οποίες παρατίθενται  στα κεφάλαια 4 και 8 του προτύπου. Η 

παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών απαιτεί την αξιολόγηση των 

πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με την αντίληψη των πελατών για το βαθμό 

ικανοποίησης των απαιτήσεων τους, από την επιχείρηση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008). 

 
Σχήμα 3. Υπόδειγμα συστήματος διαχείρισης της ποιότητας βασισμένο στη 

διεργασιακή προσέγγιση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008) 
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Ενδεικτικά πλεονεκτήματα από την ορθή χρήση του ISO 9001:2008 ακολουθούν 

παρακάτω (www.elot.gr, www.sym-pan.gr): 

 Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

 Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και τεκμηρίωση του ποιοτικού 

προφίλ της. 

 Εστίαση και κατανόηση των αναγκών του πελάτη. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. 

 Σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και τελικών προϊόντων. 

 Μείωση του κόστους παραγωγής,  του λειτουργικού κόστους και 

εξοικονόμηση πόρων (προστιθέμενη ανάπτυξη). 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών ή των 

παραγόμενων προϊόντων. 

 Παροχή μεγαλυτέρων ευκαιριών στις πωλήσεις και στην προώθηση 

προϊόντος / υπηρεσίας. 

 Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, αύξηση της ικανοποίησης του 

προσωπικού και  μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών 

1.3.4. Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001 

Η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα. Τα 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική 

αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των 

δραστηριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών των οργανισμών, με στόχο τη 

συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της 

ρύπανσης (www.elot.gr). 

Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 εκδόθηκε το 1996, από την 

Τεχνική Επιτροπή 207 του ISO, η οποία ιδρύθηκε το 1993 "με σκοπό την  

προτυποποίηση στο πεδίο των εργαλείων και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης". 

Αναθεωρήθηκε το 2004 και από τότε κυκλοφορεί στη 2
η
 του έκδοση (ΕΛΟΤ 2005). 

Είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το 

οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία 

ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση 
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στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων, 

χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας. Το πρότυπο 

μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την 

περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον 

δραστηριοποιείται (www.elot.gr). 

Το ISO 14001 αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή και άλλων σχημάτων πιστοποίησης 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής 

Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επιπροσθέτως, έχει σχεδιαστεί ώστε 

να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως ISO 9001, ώστε να 

είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (www.elot.gr). 

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 

14001 είναι μεταξύ άλλων (www.elot.gr): 

 Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η 

αποφυγή προστίμων 

 Η πρόληψη της ρύπανσης  

 Η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους 

 Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η προσέλκυση νέων 

πελατών και η είσοδος σε νέες αγορές 

 Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό, αρμόδιες 

αρχές, δανειστές, επενδυτές 

 Η βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς 

 Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και η 

αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών. 

1.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

1.4.1. Γενικά 

Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης μεταλλευμάτων, 

ορυκτών και πετρωμάτων. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική αποτελεί τμήμα των 

επιστημών μηχανικού και συμπεριλαμβάνει την μεταλλευτική έρευνα, την όρυξη και 

λειτουργία μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, και τέλος, το κλείσιμο των 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
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μεταλλευτικών/λατομικών χώρων μετά την εξάντληση των εκμεταλλεύσιμων 

αποθεμάτων. 

Η μεταλλευτική είναι μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες 

και έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην μετάβαση του ανθρώπου από την πρωτόγονη 

κατάσταση στον σύγχρονο πολιτισμό. Ωστόσο, η μεταλλευτική έχει συνδεθεί επίσης 

και με πολλά μελανά σημεία στην ανθρώπινη ιστορία όπως η δουλεία, οι κατακτητικοί 

πόλεμοι, η αποικιοκρατία και πιο πρόσφατα η μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Οι κύριες φάσεις που ακολουθούνται κατά την μεταλλευτική παραγωγική διαδικασία 

είναι η αρχική, που περιλαμβάνει την εξόρυξη ενός μεταλλεύματος, ακολουθεί ο 

εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων κατά το οποίο ένα εξορυσσόμενο μετάλλευμα 

διαχωρίζεται, με μεθόδους φυσικές, σε ορυκτά με οικονομικό ενδιαφέρον 

(συμπύκνωμα) και σε ορυκτά με ελάχιστο ή κανένα οικονομικό ενδιαφέρον 

(απόρριμμα) και  η τελική φάση της μεταλλουργίας που περιλαμβάνει την παρασκευή 

μετάλλων και κραμάτων από μεταλλεύματα και άλλες πρώτες ύλες, καθώς και την 

κατεργασία των μετάλλων και των κραμάτων για την τροποποίηση των ιδιοτήτων 

αυτών των υλικών. 

1.4.2. Η ποιότητα στην μεταλλευτική και μεταλλουργία  

Τα συστήματα ποιότητας που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως για 

την μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα αποτελούνται από 4 βασικά 

συστατικά στοιχεία (Χριστοφόρου & Ρεμουντάκη, 2013): 

1.  Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος ο οποίος γίνεται ουσιαστικά 

μέσω χημικών αναλύσεων που απλά περιγράφονται στα διάφορα συστήματα 

ποιότητας. 

2.  Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Η μεταλλευτική και μεταλλουργική 

δραστηριότητα είναι από τις πλέον βαριές και ανθυγιεινές βιομηχανικές 

δραστηριότητες και κατά συνέπεια τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που 

αναπτύχθηκαν προσπαθούν να εξασφαλίσουν την τήρηση όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη του ασφαλέστερου δυνατού 

περιβάλλοντος εργασίας. 

3.  Περιβαλλοντική διαχείριση. Η ύπαρξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού είναι εξίσου σημαντική, αν όχι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


 

 17 

σημαντικότερη, από την ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων και φυσικά είναι κοινωνικοί οι λόγοι που επιβάλλουν 

κάτι τέτοιο, παρόλο που η περιβαλλοντική διαχείριση προσθέτει ένα σημαντικό 

κόστος τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της μεταλλευτικής και της 

μεταλλουργίας θεωρούνται από τις πιο επιζήμιες για το περιβάλλον γι’ αυτό και 

κατά καιρούς συναντούν σημαντικές κοινωνικές αντιστάσεις από κοινωνίες που 

θεωρούν πως η ανάπτυξη τέτοιου είδους δραστηριότητας πλησίον αυτών, 

πρόκειται να υποβαθμίσει το βιοτικό τους επίπεδο. Η περιβαλλοντική 

αποκατάσταση στην περίπτωση της μεταλλευτικής και η χρήση μεθόδων 

φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων 

στην μεταλλουργία θεωρούνται αυτονόητα προαπαιτούμενα στην σημερινή 

εποχή όταν μία επιχείρηση θελήσει να ξεκινήσει τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

4.  Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

απόδοση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας και από τον 

όγκο και τις δυνατότητες του οποίου εξαρτάται άμεσα και ο όγκος της 

παραγωγής. Η ύπαρξη ενός ορθού προγράμματος προληπτικών συντηρήσεων 

αλλά και διακριβώσεων (όπου αυτό απαιτείται) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

των συστημάτων ποιότητας. 

1.4.3. Η ποιότητα στην μεταλλευτική δραστηριότητα της ΔΕΗ  

Η ΔΕΗ συμβαδίζοντας με τα προαναφερθέντα διαθέτει: 

i. Εργαστήρια Χημείας για τον έλεγχο της ποιότητας του λιγνίτη. Τα εργαστήρια 

αυτά ανήκουν διοικητικά στο (Δ/νση) Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων 

(ΚΔΕΠ), της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ) της 

ΔΕΗ. 

ii. Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης κατά ISO 14001 για τα Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 

Μακεδονίας και του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.  

iii. Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΓΕΚΑ-

ΛΚΔΜ) που αφορά την Ασφάλεια, Προστασία και Υγιεινή των εργαζομένων σε 

μεταλλευτικές εργασίες στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ και στις συναφείς 

εγκαταστάσεις υποστήριξης τους που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή 

τους. Ο ΓΕΚΑ-ΛΚΔΜ εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους στα ως άνω 
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Λιγνιτωρυχεία, ανεξάρτητα από σχέση απασχόλησης και ειδικότητα, είτε αυτοί 

αποτελούν προσωπικό του Εκμεταλλευτή - Εργοδότη είτε Εργολάβων. Ο ΓΕΚΑ-

ΛΚΔΜ συμπληρώνεται από το Εγχειρίδιο Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας της 

ΔΕΗ το οποίο επίσης χορηγείται στο σύνολο του Τεχνικού Προσωπικού του 

ΛΚΔΜ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΓΕΚΑ-ΛΚΔΜ. Εκτός από τον 

κανονισμό αυτό υφίστανται επιμέρους Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας (ΕΚΑ), οι 

οποίοι χορηγούνται στους εργαζομένους ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο της 

απασχόλησης του καθενός. Ο ΓΕΚΑ-ΛΚΔΜ συντάχθηκε σε εφαρμογή σχετικών 

διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 

και ισχύει παράλληλα με αυτόν. 

iv. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 για το Σύστημα 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το Λιγνιτικό Κέντρο 

Μεγαλόπολης (ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8jP1EcjPHIk%3D&tabid=296&language=el-GR
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2. ΔΕΗ - ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

  

2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

2.1.1.  Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. 

Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της 

εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα 

συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και 

πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν δύο 100% 

θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της 

διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

έχει την ευθύνη για την διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ το 2012 ανήλθε σε 12.5 

GW. Ο αριθμός του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανερχόταν 19.998. 

Στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της "ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες Α.Ε.", έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και  φωτοβολταϊκούς, συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύος 116 MW (μη συμπεριλαμβανομένων των σταθμών στους οποίους η ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες συμμετέχει μέσω κοινοπραξιών, από την εγκατεστημένη ισχύ των οποίων 

της αναλογούν 29 MW). Η ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950, ενώ από 12.12.2001 έχει 

εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου.  
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2.1.2. Οργανωτική δομή ΔΕΗ Α.Ε. 

 

Σχήμα 4. Οργανωτική δομή ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) 

https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/organwtiki-domi
https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/organwtiki-domi
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2.1.3. Τομείς Δραστηριότητας 

Ορυχεία 

Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το 

σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη, στον οποίο 

βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας μας από τη στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης. 

Ο λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Ελλάδας. Η χώρα μας κατέχει τη 

δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση 

παγκοσμίως. Με βάση τα συνολικά αποθέματα και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό 

κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι υπάρχουσες ποσότητες 

λιγνίτη επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 

1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δισ. τόνους 

περίπου. Σήμερα, οι 8 λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ αποτελούν το 42% της 

εγκατεστημένης ισχύος της και παράγουν το 56% περίπου της καθαρής ηλεκτρικής 

παραγωγής της ΔΕΗ. 

Παραγωγή 

Η ΔΕΗ με ένα τεράστιο κατασκευαστικό έργο εξασφαλίζει την επάρκεια της χώρας σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Οι 34 μεγάλοι θερμικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί και τα 3 

αιολικά πάρκα του διασυνδεδεμένου συστήματος της ηπειρωτικής χώρας καθώς και 

οι 61 αυτόνομοι σταθμοί Κρήτης, Ρόδου και λοιπών νησιών μας (39 θερμικοί, 2 

υδροηλεκτρικοί, 15 αιολικά πάρκα και 5 φωτοβολταϊκοί σταθμοί) συνιστούν το 

βιομηχανικό κολοσσό της ΔΕΗ που αποτελεί την ενεργειακή βάση κάθε οικονομικής 

δραστηριότητας στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια η Επιχείρηση, πέραν της 

δημιουργίας νέων θερμικών (λιγνιτικών, πετρελαϊκών, φυσικού αερίου) και 

υδροηλεκτρικών σταθμών, στρέφεται και προς την αξιοποίηση των εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, γεωθερμία). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 

98 συνολικά σταθμών της ΔΕΗ ανέρχεται σήμερα στα 12.760 MW.  

Εμπορία 

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας είναι η εκπλήρωση, για λογαριασμό της 

Επιχείρησης, του ρόλου του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι υπεύθυνη για τις 

πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς καταναλωτές κάθε κατηγορίας σε όλη την 

επικράτεια. Επιδιώκει την εξασφάλιση για τη ΔΕΗ του μεγίστου δυνατού μεριδίου της 

αγοράς, με την κατάλληλη εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, καθώς και τα 

κατάλληλα μέτρα προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες. 
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2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ  

Τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά των πολυστρωματικών κοιτασμάτων 

Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης σε συνδυασμό με τους αναγκαίους υψηλούς ρυθμούς 

παραγωγής, επέβαλαν από την έναρξη της λιγνιτικής δραστηριότητας την επιλογή της 

επιφανειακής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων με την εφαρμογή της συνεχούς 

εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης με σύστημα ορθών βαθμίδων (ή Γερμανική 

μέθοδος) (Σχήμα 5). Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής καθορίζεται α) από τη μορφή του 

κοιτάσματος, το οποίο αποτελείται από εναλλασσόμενες στρώσεις λιγνίτη και αγόνων 

ποικίλου πάχους και συνεπώς απαιτεί εκλεκτική εξόρυξη του λιγνίτη αλλά και β) από 

την απαίτηση για υψηλή παραγωγή.  

Η μέθοδος αυτή συνδυάζει τη χρησιμοποίηση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων μεγάλης 

δυναμικότητας συνεχούς λειτουργίας, εκσκαφής (καδοφόροι εκσκαφείς) (Σχήμα 6), 

μεταφοράς (ταινιόδρομοι) (Σχήμα 7)και απόθεσης (αποθέτες) (Σχήμα 8).  

Η απόθεση των αγόνων διενεργείται μέσω των αποθετών, με κατάλληλο σχεδιασμό 

έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το γενικότερο τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής. 

Αρχικά, κατά την εξωτερική απόθεση αγόνων, επιλέγονται κενοί χώροι άλλων 

εξοφλημένων ορυχείων ή άλλες κατάλληλες περιοχές ενώ στη συνέχεια, όταν 

δημιουργείται κενός χώρος εντός του ορυχείου, η απόθεση διενεργείται εσωτερικά, έτσι 

ώστε η απόσταση μεταξύ εκσκαφής και απόθεσης να είναι η ελάχιστη δυνατή. Η 

εσωτερική απόθεση αγόνων ακολουθεί τις εκσκαφές του ορυχείου για λόγους 

ευστάθειας των πρανών αλλά και για λόγους κατάλληλης περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης παράλληλα με την εξέλιξη της εκμετάλλευσης (Σχήμα 5).  

 

Σχήμα 5. Εκμετάλλευση κοιτασμάτων μεγάλης οριζόντιας εξάπλωσης με 

συστήματα ορθών βαθμίδων -τομή  
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Σχήμα 6. Ηλεκτροκίνητος καδοφόρος εκσκαφέας 

 

Σχήμα 7. Ταινιόδρομοι μεταφοράς υλικών εκσκαφής στου χώρους απόθεσης 

 

Σχήμα 8. Ηλεκτροκίνητος αποθέτης 
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Ο κύριος (πάγιος) εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος είναι ηλεκτροκίνητος και παράλληλα με τη λειτουργία του πάγιου 

εξοπλισμού (εκσκαφείς, ταινιόδρομοι και αποθέτες), χρησιμοποιείται και άλλου είδους 

εξοπλισμός (βοηθητικός) που περιλαμβάνει μηχανικά πτύα, φορτωτές, αυτοκίνητα, 

αποξεστήρες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντοτε όμως υποβοηθητικά.  

Επίσης για την αντιμετώπιση ειδικών τμημάτων των υπό εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

και κυρίως για τη διακίνηση των σκληρών σχηματισμών, που καθιστούν την 

εκμετάλλευσή τους δυσχερή και αδύνατη με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας 

(καδοφόρους εκσκαφείς), χρησιμοποιούνται μέθοδοι ασυνεχούς λειτουργίας, με κύριο 

παράδειγμα εφαρμογής τη διακίνηση σκληρών σχηματισμών στο Ορυχείο Νοτίου 

Πεδίου. Στις μεθόδους αυτές χρησιμοποιούνται συστήματα εκσκαφής- φόρτωσης-

μεταφοράς μονού κάδου όπως είναι ο υδραυλικός εκσκαφέας μετωπικού ή συρόμενου 

κάδου (shovels ή draglines, αντίστοιχα) και για την μεταφορά και απόθεσή του υλικού, 

φορτωτές και χωματουργικά φορτηγά αυτοκίνητα. 

Οι εκτάσεις γης που δεσμεύονται για την ανάπτυξη του ορυχείου ελευθερώνονται 

σταδιακά με την πρόοδο της εκμετάλλευσης. Η διαδικασία αποκατάστασης και 

αναδιαμόρφωσης του αναγλύφου των εσωτερικών και των εξωτερικών αποθέσεων, 

καθώς και των κενών που αναπόφευκτα απομένουν, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Οι νέες εκτάσεις που προκύπτουν αποδίδονται, είτε για 

γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, είτε αποτελούν τον βασικό χώρο για την 

ανάπτυξη δασών και λιμνών σε μεγάλη κλίμακα. 

2.3. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ) 

2.3.1. Γενικά 

Το μεγαλύτερο λιγνιτικό δυναμικό της χώρας είναι συγκεντρωμένο σε τρεις περιοχές - 

λεκάνες κατά μήκος του άξονα Φλώρινα - Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη. Σταδιακά 

στην περιοχή Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα 

Λιγνιτικά Κέντρα στον κόσμο. 

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου λειτουργούν σήμερα τέσσερα 

λιγνιτωρυχεία: Το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, το Ορυχείο Καρδιάς, το Ορυχείο Κυρίου 

Πεδίου και το Ορυχείο Αμυνταίου (συμπεριλαμβανομένου και των ορυχείων στη 

Φλώρινα). 
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Η ετήσια παραγωγή λιγνίτη ανέρχεται σε 50εκ. τόνους περίπου. Για την επίτευξη του 

έργου αυτού χρησιμοποιούνται 42 καδοφόροι εκσκαφείς, 16 αποθέτες, 240 km περίπου 

ταινιόδρομοι (με πλάτος 1,0 - 2,4 μέτρα) και 1.000 περίπου ντηζελοκίνητα 

μηχανήματα. Οι ενεργειακές μονάδες που τροφοδοτούνται με λιγνίτη από το Λιγνιτικό 

Κέντρο Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου είναι: 

Πίνακας 1. Τροφοδοτούμενοι ΑΗΣ από το ΛΚΔΜ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 2x300 + 2x325 = 1.250 

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2x300+2x310+375 = 1.595 

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2x300 = 600 

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 1x330 = 330 

ΣΥΝΟΛΟ 3.775 

 

Από τα μέσα του 2015 ξεκίνησε η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας                

Πτολεμαΐδα 5. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 

MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη 

λειτουργία της την ισόποση ισχύ από τις παλαιές και ρυπογόνες μονάδες του ΑΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (συνολικής ισχύος 70 + 2x125 + 300 = 620 MW, ο οποίος 

σταμάτησε την λειτουργία του το 2014), μειώνοντας σημαντικά το κόστος της 

επιχείρησης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 

αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της ΔΕΗ μέχρι σήμερα, συνολικού ύψους 1,4 δισ. 

ευρώ, και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις της χώρας. 

2.3.2. Αποστολή του ΛΚΔΜ  

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας έχει την έδρα του στην Πτολεμαΐδα και 

δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της 

λειτουργίας του είναι η εκμετάλλευση των λιγνιτοφόρων περιοχών της λεκάνης 

Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου, η παραγωγή λιγνίτη κατάλληλης ποιότητας για τη 

λειτουργία των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (ΑΗΣ) της 

περιοχής και η μεταφορά του στις εγκαταστάσεις τους.  

Βασικές επιδιώξεις της λειτουργίας του είναι ο εφοδιασμός των ΑΗΣ με καλής 

ποιότητας και επαρκούς ποσότητας καύσιμο με το μικρότερο δυνατό κόστος και η 
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βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, σε συνδυασμό με την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον το ΛΚΔΜ:  

 Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα εκμετάλλευσης και ανάπτυξης των 

ορυχείων. 

 Εκπονεί και εφαρμόζει μεσοβραχυπρόθεσμες μεταλλευτικές μελέτες. 

 Διενεργεί γεωτρητική έρευνα για τον εντοπισμό λιγνιτικών κοιτασμάτων. 

 Προνοεί & ελέγχει για την καλή ποιότητα του λιγνίτη που προμηθεύει στους 

ΑΗΣ. 

 Φροντίζει για την πλήρη αξιοποίηση του εξοπλισμού παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησής του, 

για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον έλεγχο του κόστους, ώστε να 

είναι το προϊόν της ανταγωνιστικό. 

 Φροντίζει για τη βέλτιστη διαχείριση / ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

της. 

 Εκδίδει και ελέγχει την τήρηση των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των 

έργων και εργαζομένων. 

 Σχεδιάζει και εκτελεί έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Μεριμνά για την πρόσκτηση νέων εδαφών. 

 Διενεργεί μεμονωμένες προμήθειες τοπικής εμβέλειας. 

 Εισηγείται την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης 

στην παραγωγή και τη διοίκηση. 

 Διαχειρίζεται τα προμηθευόμενα, αποθηκευμένα και αποξηλούμενα υλικά και 

εξοπλισμό σε όλες τις φάσεις λειτουργίας  ή περαιτέρω διαχείρισής τους. 

Αναλυτικότερο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΛΚΔΜ περιγράφεται στον Κανονισμό 

Διάρθρωσης Υπηρεσιών (ΚΔΥ) της ΔΕΗ. 

Ο χώρος δραστηριοποίησης του ΛΚΔΜ ορίζεται ως η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας, με κύριο πεδίο τη λεκάνη Πτολεμαΐδας- Αμυνταίου- Φλώρινας. 
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2.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΕΛΚΔΜ) 

2.4.1. Οργανωτική δομή ΔΕΛΚΔΜ 

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 το ΛΚΔΜ χωρίστηκε σε τρεις Διευθύνσεις: 

 Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 

(ΔΕΛΚΔΜ) 

 Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΜΛΚΔΜ) 

 Διεύθυνση Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΜΛΚΔΜ) 

Η ΔΕΛΚΔΜ είναι η παραγωγική διεύθυνση του ΛΚΔΜ μια και σε αυτή ανήκουν τα 

τέσσερα Ορυχεία (Νοτίου Πεδίου, Κύριου Πεδίου, Καρδιάς και Αμυνταίου) της 

λεκάνης Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας που επωμίζονται με το σύνολο των 

εργασιών εξόρυξης του λιγνίτη. Το οργανόγραμμα της ΔΕΛΚΔΜ παρουσιάζεται 

παρακάτω στο σχήμα 9. 

2.4.2. Οργανωτική δομή Ορυχείων της ΔΕΛΚΔΜ 

Ένα τυπικό οργανόγραμμα των Ορυχείων της ΔΕΛΚΔΜ παρουσιάζεται στο παρακάτω 

σχήμα 10. Το συγκεκριμένο οργανόγραμμα αφορά τα ορυχεία Κύριου Πεδίου και 

Καρδιάς ενώ τα Ορυχεία Νοτίου Πεδίου και Αμυνταίου έχουν επιπλέον στο 

οργανόγραμμα τους δύο (Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών και Συντήρησης 

Ντιζελοκίνητου Εξοπλισμού) και έναν (Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Φλώρινας) 

Τομείς αντίστοιχα. 

Ο κύριος παραγωγικός Τομέας κάθε Ορυχείου είναι αυτός της Εκμετάλλευσης που μαζί 

με τον Τομέα Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και τον 

Τομέας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Φλώρινας του Ορυχείου Αμυνταίου, εκτελούν 

τις εργασίες εξόρυξης, μεταφοράς, και απόθεσης των αγόνων υλικών και του λιγνίτη. 

Αναλυτικά  οι αρμοδιότητες τους είναι: 

Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυχείων 

 Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών εξόρυξης, μεταφοράς, και απόθεσης των 

αγόνων και του λιγνίτη. 

 Εκτέλεση, με αυτεπιστασία ή με εργολάβους των κύριων ή συμπληρωματικών 

μεταλλευτικών έργων. 

 Παρακολούθηση και λειτουργία των έργων αποστράγγισης και υδρολογικής 

προστασίας. 

https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/organwtiki-domi
https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/organwtiki-domi
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Σχήμα 9. Οργανωτική δομή ΔΕΛΚΔΜ (εσωτερικό έγγραφο ΔΕΗ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΕΛΚΔΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΝΤΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ AMYNTAIOY

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

& ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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Σχήμα 10. Οργανωτική δομή Ορυχείων της ΔΕΛΚΔΜ (εσωτερικό έγγραφο ΔΕΗ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ &

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ &

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΝΤΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ
(Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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 Συμμετοχή στη διαμόρφωση-αποκατάσταση των τελικών επιφανειών των 

αποθέσεων των αγόνων υλικών. 

 Συστηματική παρακολούθηση με δειγματοληψίες της ποιότητος του λιγνίτη και 

εφαρμογή μεθόδων ομογενοποίησης. 

 Συνδρομή στη σύνταξη των ετήσιων προγραμμάτων εκμετάλλευσης και 

παραγωγής λιγνίτη. 

 Παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. 

 Συνδρομή γιο τη σύνταξη προδιαγραφών, που αφορούν στο ντιζελοκίνητο και 

λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό. 

 Συνδρομή στη σύνταξη του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, στο μέρος που 

αντιστοιχεί στα αντικείμενα του Τομέα. 

 Διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στο χώρο 

ευθύνης του Τομέα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτό Τομέα 

της ΔΕΛΚΔΜ. 

 Προώθηση και υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό 

της λειτουργίας του Τομέα. 

Τομέας Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 

 Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών προχαλάρωσης (διάτρηση, γόμωση, 

ανατίναξη), εκσκαφής, φόρτωσης, και μεταφοράς των σκληρών σχηματισμών 

στους χώρους απόθεσης. 

 Εκτέλεση, με αυτεπιστασία ή με εργολάβους, των κύριων και 

συμπληρωματικών έργων της δραστηριότητας διακίνησης σκληρών 

σχηματισμών. 

 Κατάρτιση των ετήσιων και μεσοβραχυπρόθεσμων προγραμμάτων διακίνησης 

σκληρών, σε συνεργασία με τους Τομείς Μεταλλευτικών Μελετών, Σχεδιασμού 

και Απόδοσης, και Εκμετάλλευσης. 

 Παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. 

 Συνδρομή στη σύνταξη των ετήσιων προγραμμάτων παραγωγής. 

 Συνδρομή για τη σύνταξη προδιαγραφών που αφορούν στον εξοπλισμό 

διακίνησης σκληρών σχηματισμών. 

 Συμβολή στη σύνταξη του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων, 

στο μέρος που αντιστοιχεί στα αντικείμενα ταυ Τομέα. 

 Διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία. 
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Τομέας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Φλώρινας 

 Μέριμνα για την τροφοδοσία με λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης. 

 Λειτουργία, συντήρηση και επισκευές του κύριου εξοπλισμού τροφοδοσίας με 

λιγνίτη και αποκομιδής της τέφρας του ΑΗΣ Μελίτης που υπάγεται στη 

δικαιοδοσία της ΔΕΛΚΔΜ. 

 Συστηματική παρακολούθηση με δειγματοληψίες της ποιότητος του ξυλίτη 

τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης. 

 Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών εξόρυξης, μεταφοράς, και απόθεσης των 

αγόνων και του λιγνίτη στις εκμεταλλεύσεις της περιοχής Φλώρινας που 

διενεργούνται με ίδιο εξοπλισμό. 

 Επίβλεψη των εργασιών εξόρυξης, μεταφοράς, και απόθεσης των αγόνων και 

του λιγνίτη στις εκμεταλλεύσεις της Επιχείρησης που διενεργούνται από 

εργολάβους 

 Επίβλεψη των έργων τροφοδοσίας με λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, τόσο από τα 

Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. όσο και από τα ιδιωτικά λιγνιτωρυχεία της περιοχής της 

Φλώρινας, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων. 

 Συνδρομή στη σύνταξη του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, στο μέρος που 

αντιστοιχεί στα αντικείμενα του Τομέα. 

 Διαχείριση των θεμάτων υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

Στο σχήμα 10 φαίνεται επίσης και η οργανωτική διαχείριση των εργολαβιών των 

ορυχείων η οποία εκτελείται από μηχανικούς, που παράλληλα με τα καθήκοντά τους 

στον  Τομέα που ανήκουν, επιβλέπουν τις εργολαβίες που τους ανατίθενται.  

Ειδικότερα Προϊσταμένη Αρχή όλων των χωματουργικών εργολαβιών είναι η 

ΔΕΛΚΔΜ (Διευθυντής). Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε εργολαβίας είναι το εκάστοτε 

(ανάλογα με το που εκτελείται η εργολαβία) Ορυχείο (Διευθυντής) με βοηθούς τους 

επιβλέποντες Μηχανικούς (Μεταλλειολόγος & Τοπογράφος) οι οποίοι τις 

διεκπεραιώνουν και τις διαχειρίζονται. Για τον λόγο αυτό και μόνο για το κομμάτι των 

εργολαβιών οι επιβλέποντες μηχανικοί έχουν ως προϊστάμενο τον Διευθυντή του κάθε 

Ορυχείου απ' ευθείας. 

2.5. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΕΛΚΔΜ 

2.5.1. Γενικά 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (υπογραμμισμένες αρμοδιότητες Τομέων 

Εκμετάλλευσης Ορυχείων) πολλές κύριες ή συμπληρωματικές εργασίες εκτελούνται με 
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αυτεπιστασία ή με εργολάβους. Οι εργασίες αυτές είναι πολύ σημαντικές και 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξορυκτικής δραστηριότητας των Ορυχείων διότι 

είτε εξυπηρετούν – βοηθούν – επιτρέπουν την λειτουργία του πάγιου εξοπλισμού είτε 

εκτελούν κύρια εξορυκτική δραστηριότητα (όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή 

οικονομοτεχνικά ασύμφορη η εκμετάλλευση με τη χρήση του πάγιου εξοπλισμού). 

Τα τελευταία χρόνια και λόγο της σημαντικότατης μείωσης του προσωπικού των 

Ορυχείων, οι εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία έχουν μειωθεί αισθητά ενώ 

αντίθετα πολλαπλασιάστηκαν αυτές που εκτελούνται με εργολάβους. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι: 

 Στο ΛΚΔΜ απασχολούνται σήμερα περίπου 5.000 άτομα (προσωπικό ΔΕΗ) 

ενώ οι εργαζόμενοι των χωματουργικών εταιρειών που απασχολούνται στο 

ΛΚΔΜ ανέρχονται σε 2000 περίπου.  

 Ο ετήσιος όγκος εκσκαφής, μέσω χωματουργικών εργολαβιών, στο ΛΚΔΜ 

κυμαίνεται από 90 έως 125 εκατομμύρια κυβικά με ετήσιο κόστος που ξεπερνά 

τα 100 εκ. ευρώ.   

2.5.2. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την διεκπεραίωση & διαχείριση 

χωματουργικών εργολαβιών στα Ορυχεία της ΔΕΗ 

Το σύνολο σχεδόν των χωματουργικών εργολαβιών αφορά την εκσκαφή (με 

υδραυλικούς εκσκαφείς ή κοινώς "τσάπες") και την μεταφορά (με φορτηγά αυτοκίνητα) 

από τον χώρο εκσκαφής στον χώρο απόθεσης, αγόνων υλικών ή λιγνίτη. Το κόστος 

μιας τέτοιας εργασίας εξαρτάται από:  

α. τον όγκο εκσκαφής (κυβικά μέτρα)  

β. την φύση των υλικών (χαλαρά, ημίσκληρα, σκληρά βραχώδη, κ.τ.λ)  

γ. το μεταφορικό έργο που εκτελείται (απόσταση και κλίση μεταφοράς)  

Με βάση τα β' και γ' προσδιορίζεται η τιμή μονάδος της εργασίας (€/κυβικό μέτρο 

εκσκαφής) η οποία πολλαπλασιαζόμενη με το α' μας δίνει το συνολικό κόστος της 

εργασίας. 

Είναι σαφές λοιπόν από τα παραπάνω ότι οι τιμές μονάδος των χωματουργικών 

εργολαβιών διαφέρουν μεταξύ τους, ανάλογα την φύση του έργου (υλικά εκσκαφής και 

απόσταση-κλίση μεταφοράς). Επιπλέον, κατά την εξέλιξη κάθε χωματουργικής 

εργολαβίας, η τιμή μονάδος της μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα κυρίως με το 

μεταφορικό έργο που εκτελείται σε κάθε φάση του έργου, λόγω του τα Ορυχεία της 
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ΔΕΗ αποτελούν ένα πολύ δυναμικό σύστημα εκσκαφών και αποθέσεων με το 

τοπογραφικό τους ανάγλυφο να μεταβάλλεται έντονα σε καθημερινή βάση,  

Συμπερασματικά λοιπόν, το κόστος και το έργο που θα εκτελέσει κάθε χωματουργική 

εργολαβία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκ των προτέρων. Είναι μια 

ιδιαιτερότητα των χωματουργικών εργολαβιών σε αντίθεση σχεδόν με το σύνολο των 

υπόλοιπων εργολαβιών – προμηθειών της ΔΕΗ που εύκολα περιγράφονται, 

προδιαγράφονται, επιμετρούνται και κατ' επέκταση ελέγχονται από την διοίκησή της.  

Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής των χωματουργικών εργολαβιών, της πολυπλοκότητάς 

τους, της σημαντικότητας τους στην εξορυκτική δραστηριότητα αλλά και του 

οικονομικού τους μεγέθους, η διοίκηση των Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ, ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΚΜ) 

και κατ' επέκταση η διοίκηση της ΔΕΗ (διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρος) 

προσπαθεί να βρει συνεχώς καλύτερους τρόπους διεκπεραίωσης, διαχείρισης και 

ελέγχου τους. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η περιγραφή ενός Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας που θα βασίζεται στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, για την 

διεκπεραίωση και διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών της ΔΕΛΚΔΜ της ΔΕΗ 

και ειδικότερα η παρουσίαση του κορμού ενός τέτοιου συστήματος που δεν είναι 

τίποτα άλλο από το Εγχειρίδιο Ποιότητας.  

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας, που παρουσιάζεται στο 4
ο
 κεφάλαιο, περιγράφει με 

λεπτομέρεια το πως η ποιότητα του συστήματος διαχείρισης λειτουργεί. Περιλαμβάνει 

την πολιτική ποιότητας, τους στόχους της επιχείρησης καθώς και μια λεπτομερή 

περιγραφή του συστήματος ποιότητας με τους ρόλους τους προσωπικού, τις διαδικασίες 

και τους πόρους που σχετίζονται με την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

Σκοπός επίσης της παρούσας διπλωματικής είναι να αποτελέσει την αφορμή έτσι ώστε 

η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, έχοντας ως στρατηγική της επιλογή την εφαρμογή των 

αρχών της Ολικής Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της, να προχωρήσει στην 

υλοποίηση και Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 

9001:2008 για την διεκπεραίωση και διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών της 

στο ΛΚΔΜ. 

Είναι προφανές ότι αν αυτό υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο λιγνιτικό κέντρο της ΔΕΗ που 

είναι το ΛΚΔΜ, τότε παρόμοιο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο ορυχείο 

της όπως αυτό της Μεγαλόπολης. 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΚΔΜ 

(ISO14000) 

 

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις  5 Ιουνίου 2007, Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, ανακοινώθηκε από τον 

ΕΛΟΤ η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης κατά ISO 14001 για το Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 

(www.dei.gr).  

Οι απαιτήσεις του προτύπου προϋποθέτουν τη συμμόρφωση με την Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση όλων των 

δραστηριοτήτων των ορυχείων πέραν των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Το ΣΠΔ κατά ISO 14001 

επιθεωρήθηκε και αξιολογήθηκε από τον ΕΛΟΤ και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε ότι 

τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. 

Ήταν ένα σημαντικότατο βήμα στις προσπάθειες που κατέβαλε και καταβάλλει η ΔΕΗ 

για την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του 

ΛΚΔΜ και της Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, η πιστοποίηση ήταν ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός για την Επιχείρηση, μια και αποτέλεσε ένα εργαλείο αλλαγής 

κουλτούρας στην προσπάθεια της ΔΕΗ για συνεχή ποιοτική βελτίωση όλων των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της σε όφελος των πελατών της, δίνοντας 

προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος. 

Η προσπάθεια αυτή της ΓΔ/ΟΡ αναδείκνυε τη δέσμευσή της για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου 

Πτολεμαΐδας - Κοζάνης αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων 

στους χώρους εργασίας.  

Παράλληλα και με αφορμή την πιστοποίηση αυτή, η ΓΔ/ΟΡ επέλεγε ως στρατηγική της 

επιλογή την εφαρμογή των αρχών της Ολικής Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές 

της, θέτοντας σκοπό την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 σε όλες τις κεντρικές της υπηρεσίες προσβλέποντας στην: 
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 Ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. 

 Ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων στα θέματα προστασίας του 

Περιβάλλοντος. 

 Αναβάθμιση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας. 

 Βελτίωση και αύξηση της αποδοτικότητας των ορυχείων προς όφελος όλων των 

ενδιαφερομένων πλευρών, δηλαδή των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών, 

πελατών, μετόχων και όλων των συνεργατών της. 

3.2. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΚΔΜ 

3.2.1. Πεδίο εφαρμογής εγχειριδίου 

Το εγχειρίδιο (ΔΕΗ/ΛΚΔΜ 2015) σκιαγραφεί όλες τις δραστηριότητες 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΛΚΔΜ, οι οποίες σχετίζονται με τις αντίστοιχες 

λειτουργίες του. Κατά συνέπεια εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες όλων των 

επιμέρους Λειτουργικών του Μονάδων (Παραγωγής και Υποστήριξης) και όλων των 

Τομέων τους, που χειρίζονται ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις 

περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις της δραστηριότητας.  

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός που εκφράζεται από το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, θέτει και υλοποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική του ΛΚΔΜ, καλύπτει 

απόλυτα τις απαιτήσεις που τίθενται από το ΙSΟ 14001/2004 και είναι 

ευθυγραμμισμένος με τις οδηγίες που παρέχονται από το παράρτημα Α του ανωτέρω 

προτύπου. Για την οργάνωση του ΣΠΔ του ΛΚΔΜ έχουν επίσης ληφθεί οι λειτουργικές 

ιδιαιτερότητες και οι απαιτήσεις  των Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών με 

έμφαση: 

 Στους περιβαλλοντικούς όρους των Ορυχείων, που εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 Στο σύνολο της σχετικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

 Στον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). 

 Στοιχεία από τις Ευρωπαϊκές και λοιπές Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BAT). 

3.2.2. Δομή του περιβαλλοντικού διαχειριστικού συστήματος 

Το ΛΚΔΜ έχει θεσπίσει και λειτουργεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα για: 

 Υιοθέτηση της κατάλληλης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
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 Εντοπισμό των Περιβαλλοντικών Πτυχών κάθε λειτουργικής διεργασίας του 

ΛΚΔΜ και καθορισμό της βαρύτητας των επιπτώσεων τους. 

 Εντοπισμό των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις 

δραστηριότητές του. 

 Αναγνώριση των προτεραιοτήτων σε σχέση με το περιβάλλον, θέσπιση 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων και εφαρμογή προγραμμάτων για την 

επίτευξη των σκοπών και των στόχων. 

 Συνεχή εφαρμογή δράσεων για σχεδιασμό, παρακολούθηση, διόρθωση και 

πρόληψη, έλεγχο και ανασκόπηση δραστηριοτήτων. 

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης από τη λειτουργία του  

συστήματος αποτελεί επίσης διαρκές μέλημα της διοίκησης του ΛΚΔΜ. Τα βασικά 

έγγραφα τα οποία συνθέτουν το ΣΠΔ είναι: 

 Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 Οι Περιβαλλοντικές Διαδικασίες  

 Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες Εργασίας  

 Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες Μετρήσεων 

 Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι 

 Το αρχείο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 

 Τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα 

 Οι Περιβαλλοντικοί Φάκελοι 

 Τα έντυπα παρακολούθησης και ελέγχου περιβάλλοντος και λοιπά αρχεία 

περιβάλλοντος 

3.2.2.1. Δέσμευση της Διοίκησης σε σχέση με το περιβάλλον 

Το ΛΚΔΜ έχει δεσμευτεί επίσημα μέσω της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του, αλλά και 

του συνολικά εφαρμοζόμενου Περιβαλλοντικού Συστήματος να συμμορφώνεται με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και να ενεργεί με στόχο την πρόληψη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.  Η ανωτέρω δέσμευση 

της διοίκησης ισχύει για τον καθένα προϊστάμενο και εργαζόμενο χωριστά και για  

ολόκληρη τη δραστηριότητα του ΛΚΔΜ, ως ενιαίο σύνολο. 

3.2.2.2. Περιβαλλοντική Πολιτική 

Το ΛΚΔΜ τροφοδοτεί  με λιγνίτη τους ΑΗΣ της περιοχής Κοζάνης – Φλώρινας, όπου 

παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 



 

 37 

Τα λιγνιτωρυχεία Δυτικής Μακεδονίας και οι αντίστοιχοι λιγνιτικοί ΑΗΣ αποτελούν το 

μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ και της χώρας μας. Η Περιβαλλοντική 

Πολιτική του ΛΚΔΜ καλύπτει όλες τις δραστηριότητές του, ήτοι:  

 Όλα τα υφιστάμενα ή και μελλοντικά ορυχεία (Ορυχείο Κυρίου Πεδίου,  Πεδίου 

Καρδιάς, Νοτίου Πεδίου και Πεδίου Αμυνταίου) 

 Τα συνεργεία του κλάδου Ηλεκτρομηχανολογικής Υποστήριξης του πάγιου και 

βοηθητικού εξοπλισμού. 

 Τις λοιπές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΛΚΔΜ 

 Τη Μονάδα Περιβάλλοντος και Μεταλλευτικής Υποστήριξης. 

 Τις αποθήκες Υλικών και ανταλλακτικών. 

 Το Βιομηχανικό Συγκρότημα (εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων, ΑΗΣ/ΛΚΔΜ). 

 Τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΛΚΔΜ και των επιμέρους μονάδων. 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική  στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες: 

1. Πιστή τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον. 

2. Τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Ορυχείων. 

3. Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών διεθνώς σε παρόμοιες 

δραστηριότητες εξόρυξης για την πρόληψη, τον έλεγχο και τον περιορισμό της 

ρύπανσης. 

4. Ανάπτυξη επικοινωνίας και έγκαιρης ενημέρωσης των αρχών, των 

ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών και τη συνεργασία με αυτούς σε 

θέματα περιβάλλοντος.  

5. Ορθολογική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων και 

ορθή διαχείριση των λοιπών φυσικών πόρων (νερά, ενέργεια κλπ). 

6. Ελαχιστοποίηση των επιβλαβών αέριων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, 

παράλληλα με τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 

των υλικών. 

7. Ανάπτυξη και υλοποίηση ρεαλιστικών προγραμμάτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του προσωπικού του ΛΚΔΜ για τα περιβαλλοντικά θέματα 

με στόχο την πρόληψη και συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Με βάση τα παραπάνω το ΛΚΔΜ, αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 
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υλοποιεί ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική που έχει ως στόχο παράλληλα με τη 

λειτουργία της ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων λιγνίτη, οι τελικές επιφάνειες των νέων 

εδαφών των ορυχείων να αποκαθίστανται  στην ίδια ή σε πιο βελτιωμένη από την 

αρχική κατάσταση, δένοντας αρμονικά με το περιβάλλον, 

 με ορθολογικά μελετημένη δασοκάλυψη και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 χωρίς υποβάθμιση της χλωρίδας και της πανίδας 

 με σωστή διαχείριση των νερών 

 με αξιοποίηση της γονιμότητας των εδαφών 

Η πολιτική του ΛΚΔΜ για το περιβάλλον, αποτελεί θεμελιώδες Έγγραφο του ΣΠΔ και 

η υλοποίησή της αποτελεί καθήκον των εργαζομένων και της ιεραρχίας του.  

3.2.3.   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  

Το ΛΚΔΜ έχει αναπτύξει μηχανισμό για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον καθώς και των επιπτώσεων που έχουν σ’ αυτό οι 

δραστηριότητές του.  

Επίσης το ΛΚΔΜ έχει μελετήσει και κατανοήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από τους 

περιβαλλοντικούς όρους, τις λοιπές νομικές και άλλες υποχρεώσεις του σε σχέση με το 

περιβάλλον την ευαισθησία της σχέσης του με τις τοπικές αρχές κλπ και χρησιμοποιεί 

στρατηγικά την παραπάνω γνώση για βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, με 

χρήση κατάλληλων σκοπών και στόχων καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης της 

περιβαλλοντικής του απόδοσης. 

3.2.3.1. Περιβαλλοντικές Πτυχές 

Το ΛΚΔΜ έχει αναπτύξει διαδικασία για τον καθορισμό των Περιβαλλοντικών Πτυχών 

που αφορούν τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Κατά την 

αναγνώριση αυτή λαμβάνεται πρόνοια να περιληφθεί κάθε πιθανός ρύπος και κάθε 

δυνατή λειτουργία στα πλαίσια των διεργασιών του ΛΚΔΜ, χωρίς περιορισμό της 

σχετικής έρευνας αποκλειστικά στα θέματα των Περιβαλλοντικών Όρων και της 

Νομοθεσίας. 

Μετά την αρχική αναγνώριση των θεμάτων η διαδικασία οδηγεί σε προσδιορισμό των 

πτυχών οι οποίες μπορούν να έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση. Η διαδικασία 

αυτή προβλέπει και ανασκόπηση των Περιβαλλοντικών Πτυχών σε προσδιορισμένη 

χρονική βάση. Με βάση τις σχετικές μελέτες το ΛΚΔΜ θέτει σε συνεχή και τακτή βάση 

ένα σύνολο στόχων, οι οποίοι αφορούν την περιβαλλοντική του απόδοσή. Ο τρόπος με 
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τον οποίο τίθενται, παρακολουθούνται, αξιολογούνται και ανασκοπούνται οι στόχοι 

αυτοί, περιγράφεται σε διαδικασίες του συστήματος. 

3.2.3.2. Νομικές και άλλες απαιτήσεις 

Το ΛΚΔΜ έχει καθιερώσει διαδικασία για την παρακολούθηση και προσδιορισμό των 

νομικών, κανονιστικών και λοιπών απαιτήσεων για θέματα περιβάλλοντος. Για το 

σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί η επικοινωνία του ΛΚΔΜ και άλλων μονάδων της 

ΓΔ/ΟΡ με τις αρμόδιες αρχές και χρησιμοποιούνται διάφορες άλλες πηγές 

πληροφόρησης. Το ΛΚΔΜ αναζητά επίσης άλλες οδηγίες ή κώδικες (περιβαλλοντικά 

ορθής) βιομηχανικής πρακτικής, με εφαρμογή στο πεδίο της δραστηριότητάς του. 

Βασική πηγή τέτοιων κωδίκων αποτελούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Όλες οι αλλαγές, οι οποίες μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με σχεδιασμό νέων 

Ορυχείων ή με ανανεωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό,  μπορούν με ευκολία να 

ενταχθούν στις δομές του συστήματος. Το ΣΠΔ είναι ικανό να λειτουργεί 

ικανοποιητικά και στη διάρκεια των αλλαγών αυτών.  

3.2.3.3.  Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι 

Το ΛΚΔΜ έχει καθιερώσει και τεκμηριώσει διαδικασίες με τις οποίες ορίζει και 

παρακολουθεί περιβαλλοντικούς σκοπούς και επιμέρους στόχους, σε κάθε σημαντική 

λειτουργία και οργανωτικό επίπεδο της Μονάδας. Για τους Περιβαλλοντικούς  Σκοπούς 

υπάρχει άμεση αναφορά στην Περιβαλλοντική Πολιτική.  

Οι Περιβαλλοντικοί Σκοποί εξυπηρετούνται από λεπτομερείς περιβαλλοντικούς 

στόχους. Στη διαδικασία επιλογής των στόχων λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι 

σημαντικές Περιβαλλοντικές Πτυχές και οι νομοθετικές απαιτήσεις, συνδυαζόμενες με 

τις λειτουργικές και οικονομικές προϋποθέσεις τους.  

3.2.3.4. Διαχειριστικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα  

Το ΛΚΔΜ δρομολογεί, εφόσον απαιτείται τους περιβαλλοντικούς του στόχους, μέσω 

Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα μπορούν να 

περιλαμβάνουν: 

 Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΛΚΔΜ με περιβαλλοντικό προσανατολισμό. 

 Έκτακτες πρωτοβουλίες συμμόρφωσης των ορυχείων και των υποστηρικτικών 

Μονάδων. 

Τα προγράμματα από πλευράς δομής τους περιέχουν κατ΄ ελάχιστο: 
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 Τον ακριβή στόχο τον οποίο εξυπηρετούν,  

 Την πλήρη περιγραφή των προβλεπόμενων ενεργειών, τον αναλυτικό 

προγραμματισμό δράσης για την επίτευξη των στόχων, 

 Αναλυτικό προγραμματισμό δράσης για την επίτευξη των στόχων και σχετικά 

χρονοδιαγράμματα και 

 Τις υπευθυνότητες του εμπλεκόμενου προσωπικού.  

Τα προγράμματα είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και 

λειτουργίες και η αποτελεσματικότητά τους επανεξετάζεται από τη Διεύθυνση (π.χ. στη 

διάρκεια της ανασκόπησης από τη Διεύθυνση).  

Το ΛΚΔΜ έχει εντάξει στον περιβαλλοντικό του σχεδιασμό την μελέτη των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη νέων Ορυχείων. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιεί και υλοποιεί το σχετικό σχεδιασμό της ΔΚΥΟΡ, σε τρόπο ώστε οι 

ακόλουθες εργασίες να υιοθετούν περιβαλλοντικά φιλικές προσεγγίσεις: 

 Οι μέθοδοι εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται 

 Ο σχεδιασμός της διακίνησης των υλικών στείρα, λιγνίτης, τέφρα κλπ. 

 Η διαχείριση του λιγνίτη, της φυτικής γης κλπ. 

 Η διαχείριση του εξοπλισμού σε όλη τη διάρκεια ζωής του ορυχείου. 

Η ΔΚΥΟΡ και η ΔΠΟΡ ελέγχονται ως προς την αξιοπιστία και την εφαρμοσιμότητα 

του Περιβαλλοντικού τους Σχεδιασμού Ανάπτυξης, θεωρούμενες ως περιβαλλοντικοί 

συνεργάτες του ΛΚΔΜ, μέσω του εσωτερικού περιβαλλοντικού ελέγχου και των 

αποτελεσμάτων προηγούμενου σχεδιασμού. 

Στα Διαχειριστικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα σημαντικό ρόλο παίζουν οι μέθοδοι 

Ανάλυσης Κύκλου Ζωής των Ορυχείων (Life Cycle Analysis), οι οποίες εφαρμόζονται 

στο ΛΚΔΜ, εφόσον είναι δυνατό. Για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών μπορεί να 

γίνεται χρήση του διεθνούς προτύπου ISO 14040. 

3.2.4.   Εφαρμογή και λειτουργία 

Το ΛΚΔΜ έχει προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνει την πρόληψη των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης 

στην πράξη. 
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3.2.4.1. Δομή, υπευθυνότητες και εξουσιοδοτήσεις 

Οι αρμοδιότητες, οι υπευθυνότητες και οι εσωτερικές επικοινωνίες όλου του 

προσωπικού που σχετίζεται με το ΣΠΔ είναι προσδιορισμένες και γνωστές στο 

προσωπικό. Για το προσωπικό υπάρχουν γενικές και ειδικές περιγραφές  καθηκόντων 

σε διάφορα έγγραφα του συστήματος που περιλαμβάνουν  τις ευθύνες, τα καθήκοντα 

και τις εξουσιοδοτήσεις που διαθέτει το προσωπικό, σε συμφωνία με τα παρεχόμενα 

προς τούτο μέσα, αλλά και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εκμετάλλευσης των λιγνιτικών 

κοιτασμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή περιβαλλοντική απόδοση.  

Οι περιγραφές αρμοδιοτήτων είναι ενταγμένες και εναρμονισμένες στο ΣΠΔ και 

συνδυάζονται αρμονικά με τον ΚΔΥ, το Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων του ΛΚΔΜ και τις 

Περιγραφές των Δραστηριοτήτων σε όλες τις Διοικητικές στάθμες της.  

Το ΛΚΔΜ παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την επιτυχή λειτουργία και 

τον έλεγχο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του 

ανθρώπινου δυναμικού, των ειδικών ικανοτήτων του προσωπικού, της τεχνογνωσίας 

που διαθέτει και των οικονομικών πόρων. 

Το ΛΚΔΜ έχει ορίσει Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ο οποίος είναι στάθμης 

Βοηθού Διευθυντή του ΒΟΚ και αναφέρεται άμεσα στον Διευθυντή, στον οποίο έχουν 

εκχωρηθεί όλες οι  αρμοδιότητες ελέγχου  και εφαρμογής του συστήματος. Ο 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προΐσταται παράλληλα του Κλάδου 

Περιβάλλοντος στην οποία υπάγεται ο Τομέας Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

συνεπικουρείται στο έργο του από τα στελέχη και το σχετικό προσωπικό του Κλάδου 

Περιβάλλοντος και από τους Περιβαλλοντικούς Υπεύθυνους των Μονάδων του ΛΚΔΜ 

(Ορυχεία και Υποστηρικτική Μονάδα). 

3.2.4.2. Εκπαίδευση, γνώση και ικανότητα 

Το ΛΚΔΜ καταβάλλει προσπάθεια για την εξασφάλιση της επάρκειας του 

απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση. 

Η μεγάλη εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού της Εκμετάλλευσης και τη 

Συντήρησης των Ορυχείων και η επάρκεια του προσωπικού υποστήριξης σε συνδυασμό 

με την μεγάλη παράδοση και εμπειρία στα θέματα του περιβάλλοντος, η γνώση από το 

προσωπικό ευθύνης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών τους και γενικά η 

γνώση των βέλτιστων πρακτικών παραγωγής θεωρείται βασικό κεφάλαιο για τη 
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Διεύθυνση και γίνεται κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση και βελτίωσή του. 

Παράλληλα η συνεργασία με Γερμανούς ειδικούς στα θέματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, βελτίωσε σημαντικά την τεχνογνωσία της. 

Η δομή της ΓΔ/ΟΡ με την ύπαρξη των Διευθύνσεων ΔΠΟΡ και ΔΜΑΟΡ συνεπικουρεί 

τις προσπάθειες του ΛΚΔΜ για την απόκτηση επιπλέον γνώσεων για θέματα 

περιβάλλοντος. 

Το προσωπικό έχει συμμετάσχει σε πολλαπλές μελέτες με περιβαλλοντικό αντικείμενο, 

έχει συντάξει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχει υλοποιήσει επί πολλά έτη 

προγράμματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.Πάνω σε αυτή τη βάση θεμελιώνεται 

η ικανότητα του προσωπικού, η οποία αναβαθμίζεται με συνεχή επιμόρφωση και με 

παρακολούθηση των εξελίξεων στο αντικείμενο. 

Ικανός αριθμός εργαζομένων έχει υποστεί εκπαίδευση στα πλαίσια της ανάπτυξης και 

εφαρμογής του ΣΠΔ και όλοι οι Εσωτερικοί Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν υποστεί 

επαρκή εκπαίδευση σε εσωτερικό έλεγχο του Συστήματος. Στα πλαίσια του ΣΠΔ η 

παραπάνω γνώση συνδέεται αρμονικά και κατά περίπτωση με την έκδοση διαδικασιών 

και οδηγιών και συνδυάζεται με σύστημα συνεχούς παρακολούθησης, ώστε να 

κεφαλαιοποιείται και να αναπτύσσεται περαιτέρω. 

Η εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος μετά την εφαρμογή του Συστήματος, 

προγραμματίζεται και υλοποιείται σε ετήσια βάση. Όταν απαιτείται πραγματοποιείται 

πρόσθετη εκπαίδευση ή ενημέρωση. Η εκπαίδευση κάθε μορφής καταγράφεται 

συστηματικά. 

3.2.4.3. Επικοινωνία 

Το ΛΚΔΜ έχει καθιερώσει διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται η εσωτερική και 

εξωτερική επικοινωνία του για περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι διαδικασίες 

περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο: 

 Ορισμό Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιμέρους Μονάδων, 

 Ανασκοπήσεις, 

 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα και 

 Συναντήσεις. 

Οι περιγραφές καθηκόντων και η εκπαίδευση που παρέχεται στο προσωπικό, δίνουν τη 

δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας των Επιμέρους Μονάδων, των Τομέων και 

των μεμονωμένων εργαζομένων.  
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Το ΛΚΔΜ διαχειρίζεται τα θέματα εξωτερικής επικοινωνίας με προσοχή, ώστε να 

μεταφέρεται πάντα το σωστό μήνυμα προς τον επιχειρηματικό περίγυρο και τους 

ενδιαφερόμενους και να αντιμετωπίζονται τυχόν θέματα ανταγωνισμού, ή τυχόν θέματα 

ελλιπούς πληροφόρησης ή και παραπληροφόρησης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις του ΛΚΔΜ. Οι χειρισμοί δεν αφήνουν περιθώριο για ενέργειες, οι οποίες 

μπορούν να εγείρουν υποψίες για απόκρυψη στοιχείων, ή για μειωμένη ευθύνη έναντι 

των αρχών και της τοπικής κοινωνίας. 

Για να είναι σαφής ο τρόπος της εξωτερικής επικοινωνίας έχει τυποποιηθεί και 

γνωστοποιηθεί στους εμπλεκόμενους, η ευθύνη και οι Υπεύθυνοι καθώς και η 

πληροφόρηση που είναι απαραίτητο να δίνεται στις αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο 

σε περιπτώσεις έκτακτου συμβάντος. 

3.2.4.4. Τεκμηρίωση του συστήματος 

Η τεκμηρίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει τη μορφή εγγράφων 

και εντύπων και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φορμών και άλλων ηλεκτρονικά 

τηρούμενων στοιχείων. Βασικές μορφές τεκμηρίωσης αποτελούν τα ακόλουθα: 

 Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 Η Περιβαλλοντική Πολιτική  

 Οι Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι. 

 Οι Περιβαλλοντικές Διαδικασίες και Οδηγίες 

 Οι Περιγραφές Καθηκόντων και Εξουσιοδοτήσεων 

 Τα Περιβαλλοντικά Έντυπα 

 Τα Πρότυπα Μετρήσεων 

 Τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας των υλικών (MSDS) 

 Τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης 

 Οι Περιβαλλοντικοί Φάκελοι 

Το σύστημα εξασφαλίζει τη λειτουργική σύνδεση της παραπάνω τεκμηρίωσης, μέσω 

της κατάλληλης κωδικοποίησής της και αναφοράς της σε άλλα έγγραφα του 

Συστήματος. 

3.2.4.5. Έλεγχος των εγγράφων 

Στο ΛΚΔΜ, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι: 

 Κωδικοποιούνται όλα τα έγγραφα του ΣΠΔ, με σκοπό την εύκολη αναγνώρισή 

τους και την εννοιολογική τους συσχέτιση με αναφορά στο πρότυπο ISO 14001. 
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 Για το ΣΠΔ, χρησιμοποιούνται μόνο οι  πλέον πρόσφατες αναθεωρήσεις των 

σχετικών εγγράφων. 

 Όλα τα Περιβαλλοντικά έντυπα επιθεωρούνται πριν την έκδοση και κυκλοφορία 

τους. 

 Όλα τα έγγραφα για τις Περιβαλλοντικές Πτυχές και οι Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσονται και εγκρίνονται από προσωπικό το 

οποίο διαθέτει    την αντίστοιχη ικανότητα. 

 Πεπαλαιωμένα Περιβαλλοντικά έγγραφα αποσύρονται από όλα τα σημεία, στα 

οποία θα μπορούσε να γίνει χρήση τους και /ή επισημαίνονται κατάλληλα. 

 Οι αλλαγές των εγγράφων υφίστανται την ίδια διαδικασία επιθεώρησης στην 

οποία έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έγγραφα πριν την  κυκλοφορία τους.  

 Υπάρχει και ενημερώνεται ένα σύνολο φακέλων το οποίο περιλαμβάνει το 

σύνολο των ισχυόντων Περιβαλλοντικών εγγράφων  και εντύπων που 

χρησιμοποιούνται από το σύστημα, ως ομάδα φακέλων αναφοράς  (MASTER   

FILES). Στην ομάδα φακέλων αυτή περιλαμβάνεται ο πλήρης και ενημερωμένος 

επίσημος κατάλογος εγγράφων (MASTER LIST) του συστήματος (1 ή 

περισσότερα έντυπα). 

3.2.4.6. Λειτουργικός έλεγχος 

Το ΛΚΔΜ έχει επισημάνει και επιβεβαιώσει με Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, αλλά και με την όλη του εμπειρία τις λειτουργίες και δραστηριότητες, οι 

οποίες παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές. Στην επισήμανση έχουν 

επίσης συμβάλλει μελέτες περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων κατά την 

εγκατάσταση του ΣΠΔ και οι αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής και οι στόχοι. 

Ακολούθως το ΛΚΔΜ σχεδίασε και εφαρμόζει κάθε ενδεικνυόμενο λειτουργικό έλεγχο 

στις ανωτέρω δραστηριότητες. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση μέσω γραπτών διαδικασιών και οδηγιών σε δραστηριότητες, 

όπου η έλλειψή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει αποκλίσεις από την 

περιβαλλοντική πολιτική, τους στόχους, ή τις υποχρεώσεις της (π.χ. παράβαση 

των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας). 

 Μετρήσεις, όπου απαιτείται ή εξυπηρετεί. 

 Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Επιβεβαίωση και επικύρωση των ακολουθούμενων τεχνικών και πρακτικών. 

 Διαδικασίες παρακολούθησης και εξασφάλιση της ενημέρωσης των 

προμηθευτών υλικών ή υπηρεσιών, που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 
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ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένων και των εργολάβων. Στις περιπτώσεις, όπου 

τα αγοραζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν σημαντική περιβαλλοντική 

επίδραση, το περιεχόμενό τους κοινοποιείται στους προμηθευτές.   

Όλες οι παραπάνω περιβαλλοντικές λειτουργίες έχουν συμπεριλάβει κριτήρια με τα 

οποία επιβεβαιώνεται σε συνεχή βάση η φιλική προς το περιβάλλον εκτέλεσή τους.  

3.2.4.7. Ετοιμότητα εκτάκτου ανάγκης και αντιμετώπιση  

Το ΛΚΔΜ έχει αναπτύξει διαδικασίες για τον προσδιορισμό των πιθανών έκτακτων 

περιβαλλοντικών περιστατικών και την αντιμετώπισή τους, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των πιθανών συνεπειών τους, στη διάρκεια της αρχικής εκτίμησης των 

Περιβαλλοντικών Πτυχών και Επιπτώσεων.  

Οι διαδικασίες αυτές έχουν βασιστεί στο περιβαλλοντικό ιστορικό του ΛΚΔΜ και 

αξιοποιούν την εμπειρία λειτουργίας του. Οι διαδικασίες αυτές επανελέγχονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό δοκιμάζονται με 

την εκτέλεση σχετικών ασκήσεων ή άλλους τρόπους. 

Κατάλογοι, οι οποίοι αναφέρουν τις υπευθυνότητες για την αντιμετώπιση τυχόν 

εκτάκτου περιστατικού είναι ανηρτημένοι σε κατάλληλες θέσεις των Επιμέρους 

Διευθύνσεων, Κλάδων και Μονάδων του ΛΚΔΜ. 

3.2.5. Έλεγχος και Διορθωτική Δράση 

Το ΛΚΔΜ ελέγχει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σε σχέση με την τήρηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων και υποχρεώσεων 

και με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης. Η διαδικασία ελέγχου είναι 

συνεχής και το ΛΚΔΜ έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει αποκλίσεις ή πιθανές 

αποκλίσεις χωρίς καθυστερήσεις στη διάρκεια των Εσωτερικών Περιβαλλοντικών 

Ελέγχων και κατά την καθημερινή του λειτουργία. 

3.2.5.1. Παρακολούθηση και μέτρηση  

Το ΛΚΔΜ διαθέτει και εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες παρακολούθησης για 

όλα τα σημαντικά Περιβαλλοντικά Ζητήματα. Η παρακολούθηση περιγράφεται κατά το 

δυνατό σε Περιβαλλοντικές Οδηγίες Εργασίας και αφορά: 

 Σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

 Λειτουργίες με Περιβαλλοντικές Πτυχές. 

Οι μετρήσεις αφορούν: 
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 Σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους (π.χ. ποιότητα των νερών από τους 

Βιολογικούς). 

 Στοιχεία για την απόδοση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (π.χ. 

έκταση και συχνότητα υπέρβασης στα όρια που αφορούν αιωρούμενα 

σωματίδια). 

Με βάση τις διαδικασίες αυτές και τα σχετικά Περιβαλλοντικά Αρχεία το ΛΚΔΜ είναι 

δυνατό να παρακολουθήσει και να μετρήσει την απόδοσή του στη διάρκεια του χρόνου. 

Στο ΛΚΔΜ, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για μετρήσεις παρακολούθησης ή 

αξιολόγησης της περιβαλλοντικής του απόδοσης, ελέγχεται με τρόπο ο οποίος 

εξασφαλίζει ότι : 

 Αναγνωρίζεται με μοναδικό τρόπο. 

 Είναι ικανός να φέρει σε πέρας συγκεκριμένες περιβαλλοντικές μετρήσεις με 

συγκεκριμένη   ακρίβεια , συμβατή  με την επιθυμητή. 

 Διακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Επισημαίνεται κατάλληλα ή  τηρούνται σχετικά αρχεία  ώστε  να  φαίνεται  η 

κατάσταση   διακρίβωσής   του. 

 Χρησιμοποιείται και διατηρείται σε κατάλληλες συνθήκες. 

 Τυχόν πρότυπα όργανα χρησιμοποιούνται μόνο για διακρίβωση των 

χρησιμοποιούμενων οργάνων και προστατεύονται κατάλληλα από πρόσβαση 

απορύθμιση και συνεχή χρήση. 

Επιπρόσθετα, τηρούνται αρχεία διακρίβωσης και λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση 

κατάλληλα μέτρα, εάν συμβεί τα διακριβούμενα όργανα να βρίσκονται εκτός της 

περιοχής διακρίβωσης. Τέλος λειτουργεί διαδικασία η οποία εξασφαλίζει τη συνεχή 

παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την περιοδική αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης του ΛΚΔΜ σε σχέση με αυτή. 

3.2.5.2. Μη συμμόρφωση, διορθωτική και αποτρεπτική δράση 

Υπάρχουν διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και ακολούθως τον 

προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των αιτίων εμφάνισης Περιβαλλοντικών μη 

Συμμορφώσεων. Η ευθύνη για τον εντοπισμό των μη συμμορφώσεων και την άρση των 

συνεπειών τους ανατίθεται επίσης σε συγκεκριμένα στόμα ή Τομείς, βάσει διαδικασιών 

ή υπευθυνοτήτων. Οι ανωτέρω διαδικασίες και υπευθυνότητες έχουν ως στόχο τη 

βελτίωση μέσω της ανάλυσης και επέμβασης στις αιτίες και όχι την απόδοση ευθύνης 

στα εμπλεκόμενα άτομα. 
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Επίσης οι ανωτέρω διαδικασίες είναι προσανατολισμένες στην αποτροπή δημιουργίας 

μη συμμορφώσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους, αν παρ’ όλα αυτά 

εμφανισθούν και στη δημιουργία κλίματος, το οποίο να ωθεί σε βελτίωση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης. 

Όλοι οι εργαζόμενοι του ΛΚΔΜ καλούνται να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές μη 

συμμορφώσεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την επίδρασή τους στη φήμη, την 

αξιοπιστία και τις σχέσεις της ΔΕΗ με την πολιτεία και την κοινωνία και στο άμεσο και 

μακροχρόνιο κόστος λειτουργίας της. 

Εσωτερικά στο ΛΚΔΜ  έχει δημιουργηθεί πλαίσιο θεσμοί και εσωτερική επικοινωνία  

κατάλληλα για τη μετατροπή των ιδεών και προτάσεων για περιβαλλοντικές 

προληπτικές ενέργειες και βελτιώσεις στην πράξη και την ενσωμάτωσή τους στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

Η πορεία λήψης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών καταγράφεται σε έντυπα 

στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους ενέργειες και οι εγκρίσεις τους. Τα τυχόν 

εμφανιζόμενα προβλήματα ή παράπονα πολιτών, τοπικών αρχών κλπ αποτελούν το 

έναυσμα για τη λήψη διορθωτικής ενέργειας και ο χειρισμός τους είναι απόλυτα 

τεκμηριωμένος. 

3.2.5.3. Περιβαλλοντικά αρχεία 

Το ΛΚΔΜ τηρεί περιβαλλοντικά αρχεία, ώστε να μπορεί να αποδείξει σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τη συμφωνία των διεργασιών και λειτουργιών του με τις τεθείσες 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία του 

εγκατεστημένου ΣΠΔ. Υπάρχουν ακόμα αρχεία στα  οποία καταγράφεται η  

προσπάθεια βελτίωσης μεθόδων και αποτελεσμάτων εφαρμογής του ΣΠΔ. 

Για τα αρχεία υπάρχει και λειτουργεί, όπου είναι δυνατό ενιαίο σύστημα 

κωδικοποίησης τους, έτσι ώστε να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους και η εννοιολογική 

συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες διαδικασίες και οδηγίες. Οι ευθύνες συμπλήρωσης 

των αρχείων και έγκρισης των διαφόρων ενεργειών που είναι συνυφασμένες με το 

περιεχόμενό τους, καθορίζονται σαφώς στις Διαδικασίες και τις Οδηγίες του ΣΠΔ. 

Επίσης καθορίζεται σαφώς ο χώρος  και ο υπεύθυνος φορέας φύλαξης, καθενός 

αρχείου, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά, χωρίς 

να υφίσταται κίνδυνος αλλαγής στοιχείων ή απώλειας εντύπων. 
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Ορισμένα αρχεία του ΣΠΔ, μπορούν να κοινοποιούνται στις αρχές και σε τοπικούς 

φορείς εφόσον προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή υπάρχει σχετική συμφωνία 

μεταξύ αυτών και του ΛΚΔΜ ή το ΛΚΔΜ κρίνει αυτόβουλα ότι πρέπει να τα 

δημοσιοποιήσει. 

Τέλος καθορίζεται με σαφήνεια ο ελάχιστος χρόνος για τον οποίο το ΛΚΔΜ 

δεσμεύεται να τηρεί πλήρη Περιβαλλοντικά αρχεία, ανάλογα με το είδος του 

συγκεκριμένου αρχείου. 

3.2.5.4. Εσωτερικός Περιβαλλοντικός Έλεγχος 

Στο ΛΚΔΜ εκτελούνται περιοδικά Εσωτερικοί Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι με σκοπό την 

επαλήθευση: 

 Tης ορθής εφαρμογής του ΣΠΔ 

 Της αποτελεσματικότητάς του. 

 Της προσήλωσης του ΛΚΔΜ στις απαιτήσεις του.  

Οι Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι εκτείνονται σε όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα του 

ΛΚΔΜ και εμπλέκουν όλες τις περιβαλλοντικές οργανωτικές δομές του. Συγκεκριμένα 

οι Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι διακρίνονται στους εξής: 

 Έλεγχοι χρονικά προσδιορισμένοι σε επίπεδο μήνα, οι οποίοι αφορούν θέσεις 

του Περιβαλλοντικού Οργανογράμματος ή έλεγχο Περιβαλλοντικής Διεργασίας 

ή Λειτουργίας. 

 Έλεγχοι χωρίς χρονικό προσδιορισμό, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν 

εκτός των ανωτέρω και έλεγχο της εφαρμογής Περιβαλλοντικών Όρων. 

Οι Εσωτερικοί Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι σχεδιάζονται και  εκτελούνται σε συμφωνία 

με τις υπάρχουσες τεκμηριωμένες διαδικασίες από εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, 

λειτουργικά ανεξάρτητο στο σύνολό του ή σε μέρος του από την ελεγχόμενη 

δραστηριότητα  και τα πορίσματά τους αρχειοθετούνται, μέσω κατάλληλων αναφορών. 

Οι Εσωτερικοί Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, εγκρίνονται από τη Διεύθυνση, ως απλοί ή 

Συντονιστές Εσωτερικοί Ελεγκτές.  

Η εκτέλεση των ελέγχων υποβοηθείται από κατάλληλα ερωτηματολόγια ελέγχου 

(Check Lists), τα οποία είναι προαιρετικής χρήσης από τους ελεγκτές. Τα 

καταγραμμένα ευρήματα των Εσωτερικών Περιβαλλοντικών Ελέγχων, αφού υποστούν 

κατάλληλη επεξεργασία υποβάλλονται στη Διεύθυνση, κατά τη διάρκεια της  

Ανασκόπησης από τη Διεύθυνση. 
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Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ή ελέγχει ότι λαμβάνεται η αναγκαία και επαρκής 

διορθωτική ενέργεια για την αντιμετώπιση των μη συμμορφώσεων που προέκυψαν από 

παλαιότερους εσωτερικούς ελέγχους ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3.2.6. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

Η διοίκηση έχει προνοήσει ώστε να γίνεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση, ανασκόπηση 

του ΣΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά 

του και η ενσωμάτωση τυχόν  αλλαγών. Επίσης κατά την ανασκόπηση τίθενται οι 

Περιβαλλοντικοί στόχοι και παρακολουθείται η εξέλιξη της επίτευξης  τους. 

Η ημερήσια διάταξη των ανασκοπήσεων καθορίζεται πριν τη διενέργειά τους και τα 

πρακτικά καταγράφονται με τη φροντίδα του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

ή εξουσιοδοτημένου μισθωτού. 

Στην ανασκόπηση του συστήματος από τη Διεύθυνση συμμετέχουν όλα τα στελέχη του 

ΛΚΔΜ, τα οποία έχουν παράλληλα την ευκαιρία να υποβάλλουν προτάσεις για 

βελτίωση των περιβαλλοντικών διαδικασιών και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

και ελέγχων του ΛΚΔΜ. Οι παριστάμενοι στην ανασκόπηση έχουν την ευθύνη  της 

υλοποίησης των αποφάσεων που τους αφορούν, υπό τη γενική εποπτεία του Υπεύθυνου 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

3.3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΚΔΜ 

Πίνακας 2. Κατάλογος Περιβαλλοντικών Διαδικασιών ΛΚΔΜ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΔ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

Α/Α 

ΑΝΑΘ. 

ΠΔ-0100 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΚΔΜ 22.06.2015 1 

ΠΔ-0110 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
20.10.2003 0 

ΠΔ-0120 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 02.10.2004 0 

ΠΔ-0121 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 08.09.2006 2 

ΠΔ-0200 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΚΔΜ 21.06.2007 2 

ΠΔ-0240 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 21.06.2007 2 

ΠΔ-0300 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
18.01.2006 0 

ΠΔ-0400 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
04.10.2004 0 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΔ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

Α/Α 

ΑΝΑΘ. 

ΠΔ-0500 

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

10.09.2009 2 

ΠΔ-0600 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 
20.10.2003 0 

ΠΔ-0610 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 02.06.2014 4 

ΠΔ-0620 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 03.09.2010 2 

ΠΔ-0630 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
18.10.2006 1 

ΠΔ-0640 
ΣΤΟΧΟΙ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
18.10.2006 0 

ΠΔ-0700 
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
18.01.2006 0 

ΠΔ-0710 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 27.05.2013 1 

ΠΔ-0720 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ 16.01.2006 0 

ΠΔ-0730 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 02.10.2004 0 

ΠΔ-0800 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 10.02.2006 0 

ΠΔ-0900 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 
27.05.2013 1 

ΠΔ-1000 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
03.01.2007 0 

ΠΔ-1001 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
10.01.2011 2 

ΠΔ-1100 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
10.01.2011 2 

ΠΔ-1200 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

07.03.2012 1 

ΠΔ-1400 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 22.01.2007 1 

ΠΔ-1500 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΙ-ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΙΚΩΝ 

07.03.2012 1 

ΠΔ-1620 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
06.01.2011 1 

ΠΔ-1640 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 03.09.2010 2 

ΠΔ-1650 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
22.02.2004 0 

ΠΔ-1700 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
18.10.2006 0 

ΠΔ-1800 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.07.2012 0 
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3.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΔΟΡ 

Σχήμα 11. Περιβαλλοντικό οργανόγραμμα ΓΔΟΡ (ΔΕΗ/ΛΚΔΜ 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΛΚΔΜ 

Σχήμα 12. Περιβαλλοντικό οργανόγραμμα ΛΚΔΜ (ΔΕΗ/ΛΚΔΜ 2015)   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΛΚΔΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΚΔΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΛΚΔΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΚΛΑΔΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘ. ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘ. ΟΡΥΧΕΙΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

Περιβαλλοντική πολιτική                 

Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι 

ΔΛΚΜ 

(Μεταλλευτικές 

μελέτες, 

Εκμετάλλευση 

ορυχείων) 

 

ΔΥΛΚΔΜ 

Συντήρηση, 

επισκευή 

εξοπλισμού, 

Οικονομική 

παρακολούθηση, 

Προμήθειες 

ΔΚΥΟΡ 

(Στρατηγικός 

σχεδιασμός, 

ανάπτυξη 

ορυχείων) 

ΔΕΛΚΔΜ 

Μεταλλευτικές 

μελέτες, 

Εκμετάλλευση 

ορυχείων 

 

ΔΠΟΡ 

(Συντονισμός  

Περιβαλλοντικοί 

Όροι, 

Νομοθεσία) 

 

ΔΜΛΚΔΜ 

(Μακροχρόνιες 

μελέτες, έργα 

υποστήριξης, 

προστασία 

περιβάλλοντος, 

αποκατάσταση 

εδαφών) 



 

 52 

4. ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΕΛΚΔΜ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

4.1.1. Σκοπός του εγχειριδίου 

Σκοπός του προτεινόμενου εγχειριδίου ποιότητας που ακολουθεί, για την διεκπεραίωση 

και διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών του ΛΚΔΜ είναι: 

1. Να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ και να αιτιολογήσει τις απαιτήσεις 

του προτύπου που εξαιρούνται. 

2. Να αποτυπώσει τη συσχέτιση και τις αλληλοσυνδέσεις των διεργασιών του 

Συστήματος. 

3. Να αναφέρει τις Διαδικασίες που εντάσσονται στο Σύστημα. 

4. Να περιγράψει συνοπτικά το ΣΔΠ για την διεκπεραίωση και διαχείριση των 

χωματουργικών εργολαβιών του ΛΚΔΜ έτσι ώστε να τεκμηριώνεται ότι:  

 Το Σύστημα εφαρμόζεται και παρακολουθείται αποτελεσματικά 

 Η  ΔΕΛΚΔΜ ως Προϊσταμένη Αρχή των Χωματουργικών Εργολαβιών 

(ΠΑΧΕ) του ΛΚΔΜ επιδιώκει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

Τομέων Εκμετάλλευσης  των Ορυχείων και τη συνεχή βελτίωση του 

Συστήματος. 

5. Να αποτελέσει εκπαιδευτικό βοήθημα και να ενημερώσει το προσωπικό της 

ΠΑΧΕ σχετικά με  

 την πολιτική ποιότητας και την οργάνωση της ΠΑΧΕ 

 τον τρόπο συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις του προτύπου. 
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6. Να δείξει σε λοιπούς ενδιαφερόμενους (συνεργαζόμενους φορείς, επιθεωρητές 

κλπ) την πλήρη και διαρκή συμμόρφωση του Συστήματος Ποιότητος με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. 

4.1.2. ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ 

4.1.2.1. Ταυτότητα 

Η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ορυχείων (ΓΔΟΡ) της Δ.Ε.Η. 

Α.Ε. 

Εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 23ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, Τ.Θ., 50200 

4.1.2.2. Αποστολή 

Η συμβολή στη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας και στην αύξηση της αποδοτικότητας 

της ΔΕΛΚΔΜ σε ότι αφορά τις εργασίες εξόρυξης, μεταφοράς, και απόθεσης των 

αγόνων και του λιγνίτη, μέσω των χωματουργικών εργολαβιών, με το μικρότερο 

δυνατό κόστος και με τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, σε συνδυασμό 

με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

4.1.2.3. Προσωπικό 

Κάθε Ορυχείο έχει την δική του Επιβλέπουσα Υπηρεσία η οποία ως επικεφαλή έχει τον 

Διευθυντή του Ορυχείου και στελεχώνεται με Μεταλλειολόγους Μηχανικούς 

(Εντεταλμένοι Μηχανικοί), Τοπογράφους Μηχανικούς, τεχνικούς ορυχείων, και 

τεχνικούς τοπογραφικών εργασιών. Ο αριθμός των στελεχών – τεχνικών κάθε 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ανέρχεται από 15 έως 25. 

Επικεφαλής της ΠΑΧΕ ΛΚΔΜ είναι ο Διευθυντής της ΔΕΛΚΔΜ ο οποίος προΐσταται 

των τεσσάρων   Επιβλεπουσών Υπηρεσιών.  

4.1.2.4. Πελάτες 

Σαν πελάτες ορίζονται η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και ειδικότερα οι Τομείς 

Εκμετάλλευσης των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και κατ' επέκταση της Δ.Ε.Η.  Α.Ε. 

4.1.3. Αντικείμενο & πεδίο εφαρμογής του ΣΠ 

H ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ αποφάσισε την εγκατάσταση και εφαρμογή ΣΠ σύμφωνα με το 

Πρότυπο ISO 9001:2008 με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη 

διαρκή βελτίωση του συστήματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
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απαιτήσεις του πελάτη, καθώς επίσης και με τις εφαρμόσιμες τεχνικής φύσεως 

απαιτήσεις. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος που περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο αφορά 

την: 

Διεκπεραίωση και διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών των 

ορυχείων του ΛΚΔΜ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

Η τήρηση του είναι υποχρεωτική από το προσωπικό του ΛΚΔΜ που το αφορά και στο 

μέτρο που τους αφορά. 

Σε περίπτωση που γίνονται αλλαγές στο Εγχειρίδιο ή / και στα λοιπά έγγραφα του 

Συστήματος, οι αλλαγές αυτές θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ISO-9001:2008 και 

κατά συνέπεια θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες για τον 

έλεγχο των εγγράφων.  

Εξαιρέσεις 

Από την εφαρμογή του συστήματος εξαιρούνται τα παρακάτω άρθρα του προτύπου ISO 

9001:2008 : 

7.3:  Σχεδιασμός & ανάπτυξη 

4.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

4.2.1. Γενικά 

Η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, θέσει σε εφαρμογή και διατηρεί 

ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με σκοπό να βελτιώνει διαρκώς την 

αποτελεσματικότητά της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου:  

ΕΝ ISO 9001:2008 

 Το ΣΔΠ περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τα 

μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της διαχείρισης της ποιότητας.  

Αναλυτικότερα  η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ: 

 Έχει εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα διαχείρισης της 

ποιότητος και την εφαρμογή τους σε όλη την έκταση στο κομμάτι της 

ΔΕΛΚΔΜ που απευθύνεται. Συνοπτική παρουσίαση των διεργασιών αυτών 
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παρατίθεται στη συνέχεια, ενώ αναλυτικά οι επιμέρους διεργασίες 

παρουσιάζονται στις ειδικές Διαδικασίες. 

  Έχει προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλοεπίδραση των διεργασιών αυτών. 

  Έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίζει ότι 

τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι 

αποτελεσματικά. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια για κάθε διεργασία 

παρουσιάζονται και αναλύονται στις επιμέρους ειδικές Διαδικασίες ή κατά 

περίπτωση σε έντυπα του Συστήματος. 

  Εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους (έμψυχους και υλικούς) καθώς επίσης την 

τεχνογνωσία που απαιτούνται για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την 

παρακολούθηση των διεργασιών αυτών, 

 Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις διεργασίες αυτές με μεθόδους οι οποίες 

προσδιορίζονται σαφώς και γνωστοποιούνται σε όλους του εμπλεκόμενους. 

 Θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη 

σχεδιασμένων αποτελεσμάτων και για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών 

αυτών. 

4.2.2. Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιγράφεται στις ακόλουθες κατηγορίες 

εγγράφων: 

4.2.2.1. Επίπεδο I: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Manual) 

Ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας αναφέρεται στο 

στην παράγραφο 4.1.1. 

4.2.2.2. Επίπεδο ΙI: Διεργασίες (Processes)  

Ο ισχύον κατάλογος διεργασιών αναφέρεται στο στη παράγραφο 4.7 ενώ στη 

παράγραφο 4.8 παρουσιάζεται γραφικά η αλληλεπίδραση και η ακολουθία των 

διεργασιών (process map) 

4.2.2.3. Επίπεδο IIΙ: Διαδικασίες (Procedures)  

Οι Διαδικασίες Ποιότητας περιγράφουν τον τρόπο της υλοποίησης κάθε 

δραστηριότητας για την εφαρμογή του ΣΔΠ.  
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Οι διαδικασίες δημιουργούνται όταν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω περιγραφή 

διεργασιών. Αλλιώς αρκεί η αναφορά που υπάρχει στο ΕΠ.  

Ο Κατάλογος Διαδικασιών της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ αναφέρεται στη παράγραφο 4.9. 

4.2.2.4. Επίπεδο IV: Προδιαγραφές - Οδηγίες - Εξωτερικά έγγραφα  

Προδιαγραφές συντάσσονται όπου απαιτείται και καθορίζουν τις απαιτήσεις για μία 

εργασία.  

Οι Οδηγίες συντάσσονται όπου απαιτείται και αφορούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας 

ή εργασίες και περιέχουν λεπτομέρειες για την εκτέλεση της εργασίας ή του ελέγχου 

της (όπου απαιτείται). 

Τα εξωτερικά έγγραφα αφορούν έγγραφα τα οποία συντάσσονται από τρίτους (π.χ. 

νομοθεσία / κανονισμοί / πρότυπα / προδιαγραφές κλπ) και η εφαρμογή του κείμενου 

τους είναι υποχρεωτική για την ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ. Σε ελεγχόμενη διαχείριση τίθενται 

και λοιπά (μη υποχρεωτικής εφαρμογής) εξωτερικά έγγραφα κατά την κρίση της 

Διεύθυνσης.  

4.2.2.5. Επίπεδο V: Στοιχεία & Αρχεία Ποιότητας  

Στα στοιχεία του ΣΔΠ περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία, τα οποία αποδεικνύουν έμμεσα 

ή άμεσα την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με ότι περιγράφεται 

στα έγγραφα των προηγούμενων επιπέδων. 

4.2.3.  Έλεγχος εγγράφων  

Τα έγγραφα του Συστήματος διαχειρίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

 εγκρίνονται από τους αρμόδιους ως προς την επάρκεια, πριν από τη χρήση 

 ανασκοπούνται, ενημερώνονται και επανεγκρίνονται όποτε απαιτείται 

 αναγνωρίζονται οι αλλαγές και η ισχύουσα έκδοση / αναθεώρηση τους 

 διανέμονται σε καθορισμένα σημεία της εταιρίας στα οποία και τηρούνται 

για όσο χρόνο βρίσκονται σε ισχύ. 

 παραμένουν ευανάγνωστα  

 έγγραφα που δεν ισχύουν δεν χρησιμοποιούνται (καταστρέφονται ή 

τηρούνται με κατάλληλη σήμανση). 

Τα έγγραφα αυτά μπορεί να τηρούνται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Αρχεία σε 

ηλεκτρονική μορφή τηρούνται σε εφεδρικά αντίτυπα. 
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Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού, της 

εφαρμογής και παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος ελέγχου εγγράφων. 

4.2.4. Έλεγχος καταχωρήσεων σε αρχεία ποιότητας (στοιχεία ποιότητας) 

Για όλες τις περιοχές του Συστήματος Ποιότητος τηρούνται τα στοιχεία που 

προβλέπονται στις σχετικές Διαδικασίες. Τα στοιχεία αυτά:  

 συμπληρώνονται από αρμόδιο προσωπικό και κοινοποιούνται κατ’ ελάχιστο 

σε καθορισμένο προσωπικό 

 τηρούνται σε καθορισμένα φυσικά ή ηλεκτρονικά αρχεία 

 εφαρμόζονται συγκεκριμένες οδηγίες για την πρόσβαση, διάρκεια 

αρχειοθέτησης και καταστροφή τους 

 τηρούνται υπό συνθήκες που περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατό απώλεια ή 

φθορά τους.  

4.3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Περιγραφή της ενεργού συμμετοχής της Διοίκησης στη σχεδίαση, παρακολούθηση και 

βελτίωση του ΣΔΠ καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκει το προσωπικό της 

ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ στο ΣΔΠ. 

4.3.1. Δέσμευση Διοίκησης 

Η Διοίκηση της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και 

βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, έχοντας την μέριμνα και ευθύνη για :  

 Τον καθορισμό της πολιτικής και στόχων ποιότητας και εν συνεχεία  την 

παρακολούθησή τους.  

 Την διάθεση κατάλληλων πόρων για την επίτευξη των στόχων αυτών  

 Την διάχυση της πολιτικής και των στόχων ποιότητας της εταιρίας στο 

αρμόδιο προσωπικό και εν συνεχεία την ενημέρωσή του για τα αποτελέσματα 

υλοποίησης.  

Η Διοίκηση μεριμνά ώστε η Πολιτική Ποιότητος να είναι διαρκώς γνωστή και 

κατανοητή από όλο το προσωπικό της. 



 

 58 

4.3.2. Εστίαση στον πελάτη 

Κύρια επιδίωξη της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ είναι να προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

Προς τούτο η Διοίκηση της εταιρίας, εξασφαλίζει μέσω των απολογιστικών στοιχείων 

της κάθε διεργασίας, των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας και της τήρησης όλων 

των διοικητικών και νομικών απαιτήσεων, ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη 

αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ προς τις απαιτήσεις των 

πελατών της.  

4.3.3.  Πολιτική Ποιότητας 

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί την Πολιτική Ποιότητας της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ: 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ είναι η συμβολή στη διαρκή βελτίωση της 

λειτουργίας και στην αύξηση της αποδοτικότητας της ΔΕΛΚΔΜ σε ότι αφορά τις 

εργασίες εξόρυξης, μεταφοράς, και απόθεσης των αγόνων και του λιγνίτη, μέσω των 

χωματουργικών εργολαβιών, με το μικρότερο δυνατό κόστος και με τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, σε συνδυασμό με την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Οι ΣΤΟΧΟΙ της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ είναι: 

1. Η συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις. 

2. Η συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις συμβάσεις έργου της  

ΔΕΛΚΔΜ με τις ανάδοχες χωματουργικές εταιρείες. 

3. Η συνεχής αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις 

των Ορυχείων. 

4. Η αναγνώριση και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας  

5. Η διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών μας μέσω 

συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. 
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6. Η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, η καταγραφή των 

νέων δεδομένων, η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας, η διαρκής αναζήτηση 

προοπτικών - πρωτοβουλιών - νέων δυναμικών  προσεγγίσεων στην διαχείριση 

των χωματουργικών εργολαβιών και η ενσωμάτωση όλων αυτών στις 

συμβάσεις έργου που συνάπτονται με τις ανάδοχες χωματουργικές εταιρείες. 

7. Η διαρκής μέτρηση και αδιάλειπτη παρακολούθηση της απόδοσης των 

διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών 

8. Η διεκπεραίωση των χωματουργικών εργολαβιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των Ορυχείων με το μικρότερο βέλτιστο δυνατό κόστος για την επιχείρηση. 

9. Η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και 

εξοπλισμό) για την αποδοτικότερη και οικονομικά ασφαλέστερη διαχείριση των 

χωματουργικών εργολαβιών  

10. Η σφυρηλάτηση υγιούς σχέσης συνεργασίας στις καθημερινές επαφές με τα 

στελέχη – εργαζόμενους των ανάδοχων χωματουργικών εταιρειών και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις κοινωνικές αξίες της 

επιχείρησης. 

11. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 

ISO 9001:2008, και της δυναμικής του εξέλιξης προκειμένου οι εφαρμοζόμενες 

διαδικασίες να τυποποιούνται και να αποτελούν σημείο αναφοράς για την 

ολοκλήρωση του έργου της ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ. 

12. Η κινητοποίηση των στελεχών μας και η δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας, 

που θα τροφοδοτείται από την επίτευξη των στόχων και την συνεχή βελτίωση 

σε εταιρικό καθώς  σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. 

Όλα τα στελέχη της ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα 

Πολιτική Ποιότητας. 

Ο Διευθυντής της ΔΕΛΚΔΜ 
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4.3.4. Σχεδιασμός 

4.3.4.1. Επιδιώξεις - στόχοι 

Η Διοίκηση εξασφαλίζει ότι στις κατάλληλες οργανικές μονάδες έχουν καθορισθεί 

επιδιώξεις και μετρήσιμοι στόχοι συμβατοί με την πολιτική της επιχείρησης. Οι στόχοι 

αυτοί κοινοποιούνται και παρακολουθούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

διαδικασίες του Συστήματος.  

4.3.4.2. Σχεδιασμός Συστήματος 

Η Διοίκηση εξασφαλίζει ότι, το Σύστημα που έχει σχεδιασθεί και εφαρμόζεται, είναι 

κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων ποιότητας της Διεύθυνσης. Κορμός του 

Συστήματος είναι οι διεργασίες οι οποίες παρακολουθούνται, μετρούνται τα 

αποτελέσματα τους και γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις με στόχο την 

πραγματοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωση.  

Ειδικότερα, κατά τον αρχικό σχεδιασμό ή την οποιαδήποτε τροποποίηση του ΣΠ 

εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή ειδικές απαιτήσεις για να: 

 αναγνωρίζονται οι κύριες Διεργασίες, η σειρά και αλληλοεπίδραση μεταξύ τους 

και πως αυτές εφαρμόζονται σε όλη την έκταση του οργανισμού, 

 προσδιορίζονται κριτήρια που εξασφαλίζουν πως η λειτουργία αλλά και ο 

έλεγχος των Διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικός, 

 εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα πόρων και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων που 

είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση 

των Διεργασιών αυτών, 

 παρακολουθεί, να μετρά και να αναλύει τις Διεργασίες αυτές (όπου είναι 

δυνατό), με σκοπό να θέτει σε εφαρμογή δράσεις για την επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος και τη διαρκή βελτίωσή τους, 

 διατηρείται η ακεραιότητα του ΣΔΠ όταν σχεδιάζονται και τίθενται σε 

εφαρμογή αλλαγές στο ΣΔΠ. 

Τα παραπάνω ελέγχονται και ανασκοπούνται μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση. 
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4.3.4.3. Οργάνωση - Αρμοδιότητες 

Το οργανόγραμμα της ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ παρουσιάζεται ακολούθως:  

Σχήμα 13.  Οργανόγραμμα ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΛΚΔΜ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

Ο Διευθυντής  ΔΕΛΚΔΜ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης, όπως αυτές ορίζονται από 

το κανονιστικό πλαίσιο.  

 Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για τη λειτουργία της Διεύθυνσης, σε επίπεδο 

τακτικής διοίκησης. 

 Εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΠ και θέτει σε εφαρμογή νέους 

στόχους ποιότητας. 

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του προσωπικού της Διεύθυνσης, του οποίου η εργασία 

επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, περιγράφονται 

σε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ. 
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4.3.4.4. Εκπρόσωπος Διοίκησης 

Η Διοίκηση ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ), ως τον αρμόδιο για τη 

συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία καθώς και για τη βελτίωση του ΣΔΠ της 

ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ.  

Οι κύριες αρμοδιότητες του ΥΔΠ είναι: 

 προώθηση και βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της ΔΕΛΚΔΜ – 

ΠΑΧΕ 

 διενέργεια και συντονισμός Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας 

 διερεύνηση - παρακολούθηση των προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών, 

παραπόνων, μη συμμορφώσεων  

 έλεγχος της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ 

 επαφή με τον φορέα πιστοποίησης 

 επαφή με τρίτους για θέματα που άπτονται της Διαχείρισης Ποιότητας 

 εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την ποιότητα. 

Ο ΥΔΠ αναφέρεται απευθείας στον Διευθυντή της ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ και τον 

ενημερώνει για όλα τα θέματα σχετικά με το ΣΔΠ. 

Για να αντεπεξέλθει επιτυχώς στο έργο αυτό, η Διοίκηση παρέχει στον ΥΔΠ όλα τα 

μέσα, τις εξουσιοδοτήσεις και τους πόρους που απαιτούνται.  Ο ΥΔΠ, σε συνεργασία 

με την Διοίκηση, εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλου του προσωπικού για 

το ΣΔΠ, επικοινωνεί με τους πελάτες και διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους είναι 

κατανοητές από όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 

4.3.4.5. Εσωτερική επικοινωνία 

Η Διοίκηση εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο και έχει κατανοήσει την 

πολιτική, τους στόχους και το Διαχείρισης Ποιότητας. 

Η εσωτερική επικοινωνία, επιτυγχάνεται μέσω της σαφώς καθορισμένης οργανωτικής 

δομής και του προσδιορισμού σημείων αλληλεπίδρασης των αρμοδιοτήτων των 

Επιβλεπόντων στις διαδικασίες του συστήματος.  
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4.3.5. Ανασκόπηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας γίνονται σε ετήσια βάση από το 

Συμβούλιο Ποιότητας, στο οποίο συμμετέχουν ο Διευθυντής της ΔΕΛΚΔΜ, ο Βοηθός 

Διευθυντής, οι Διευθυντές των Ορυχείων, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, οι 

Εντεταλμένοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί των έργων. 

Στη σύσκεψη αυτή εξετάζονται για την εν λόγω περίοδο: 

 η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας  

 η υλοποίηση των στόχων ποιότητας.  

 η υλοποίηση των προγραμμάτων της. 

Σκοπός της ανασκόπησης είναι να σχηματίζει ο Δ/ντής γνώμη αναφορικά με τη 

λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις 

για την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος σχετικά με τον τρόπο οργάνωση και 

λειτουργίας της Διεύθυνσης και την ελαχιστοποίηση των τυχόν δυσλειτουργιών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία :  

 έχουν σχεδιασθεί σημαντικές αλλαγές του υπάρχοντος Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας  

ή 

 έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του Συστήματος ή 

/ και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση, 

 λαμβάνει χώρα έκτακτη ανασκόπηση του ΣΔΠ. 

Οι συμμετέχοντες σχολιάζουν τη λειτουργία του Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη κατ’ 

ελάχιστον: 

 τα αποτελέσματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας  

 τις επιδόσεις των διεργασιών 

 αποφάσεις από τις συσκέψεις απολογισμού των έργων που αφορούν το 

Σύστημα Ποιότητας 

 τα εντοπισθέντα προβλήματα (μη συμμορφώσεις, διορθωτικές ενέργειες) και 

τα μέτρα που ελήφθησαν για την μη επανεμφάνιση τους  

 την υλοποίηση προηγούμενων στόχων 

 τα πορίσματα των επιθεωρήσεων από τον φορέα πιστοποίησης. 
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Με βάση τα παραπάνω καθώς και σε συνδυασμό με λοιπές προτάσεις των 

συμμετεχόντων, σχολιάζονται και γίνονται εισηγήσεις στον Διευθυντή για : 

 ανάγκες πόρων 

 διορθωτικές ενέργειες  

 τομείς βελτίωσης 

 μελλοντικούς στόχους ποιότητας. 

Συνολικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των αποφάσεων είναι ο 

ΥΔΠ, ο οποίος συνεργάζεται με τους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους 

Τομέων. 

Τα αποτελέσματα των συσκέψεων καταγράφονται σε πρακτικά, με μέριμνα του ΥΔΠ. 

4.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ εξασφαλίζει ότι: 

 Το προσωπικό έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και εκπαίδευση για 

την τέλεση των καθηκόντων του καθώς και επίγνωση της συμμετοχής του 

στην επίτευξη των στόχων ποιότητας.  

 Η υποδομή της είναι κατάλληλη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

υπηρεσιών που παρέχει. 

4.4.1. Διάθεση πόρων 

Η ΔΕΛΚΔΜ εξασφαλίζει την επάρκεια των πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή 

της στρατηγικής της και την επίτευξη των αντικειμενικών της σκοπών.  Στόχος της 

εταιρείας είναι: 

 Να διασφαλίζεται η αποδοτική εφαρμογή του ΣΔΠ και η συνεχής βελτίωση 

της αποτελεσματικότητάς του και 

 Να ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις των πελατών της και όπου είναι 

εφικτό, η εταιρεία να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η εταιρεία διαθέτει : 

 ικανό και επαρκές προσωπικό, 

 κατάλληλες εγκαταστάσεις και περιβάλλον εργασίας, 
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 οργάνωση και μηχανισμούς για την παρότρυνση για συνεχή βελτίωση και 

ανάπτυξη καινοτομιών, 

 την απαραίτητη τεχνογνωσία για την διεκπεραίωση των εργασιών της, 

 κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό για την παροχή και έλεγχο της παροχής 

των υπηρεσιών της, 

 κατάλληλα υλικά και ελεγχόμενους προμηθευτές, τα οποία 

εξασφαλίζονται μέσω ειδικού μηχανισμού προμηθειών, 

Η επάρκεια των πόρων αξιολογείται συνεχώς από την Διοίκηση και ανασκοπείται 

επίσημα κατά τη διάρκεια των τακτικών συναντήσεων Ανασκόπησης Διοίκησης.  Η 

Διοίκηση της εταιρείας αξιολογεί επιπλέον και τις μελλοντικές ανάγκες για πόρους, 

όπως απορρέουν από τις δραστηριότητες Στρατηγικής Ανάπτυξης. 

4.4.2. Ανθρώπινο δυναμικό  

Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα καθήκοντα τους μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης. 

Επίσης ενημερώνονται για την πολιτική, τους στόχους και το Σύστημα Ποιότητας και 

για τον τρόπο με τον οποίο δύνανται να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων 

ποιότητας.  

Η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ παρέχει εκπαίδευση με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τους 

στόχους ποιότητας που έχει θέσει. Οι εισηγήσεις σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα που 

άπτονται του ΣΔΠ συγκεντρώνονται στον Υπ. Ποιότητας, ο οποίος μετά από 

συνεννόηση με τους Διευθυντές των Ορυχείων και έγκριση του Δ/ντή ΔΕΛΚΔΜ, 

συντονίζει την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων σε συνεργασία με την Δ/νση 

Εκπαίδευσης της ΔΕΗ. Για οποιαδήποτε άλλα γενικά θέματα εκπαίδευσης, αρμόδια 

είναι η Δ/νση Εκπαίδευσης της ΔΕΗ.   

4.4.3. Υποδομή 

Η ΔΕΛΚΔΜ προσδιορίζει, διαθέτει και διατηρεί την υποδομή που χρειάζεται για την 

επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

παροχή ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους. Η 

υποδομή αυτή περιλαμβάνει 

 κτίρια, χώρους εργασίας και συνδεόμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, 

 εξοπλισμό διεργασιών, τόσο υλισμικό, όσο και λογισμικό και 

 υπηρεσίες υποστήριξης, μεταφορές και επικοινωνίες. 
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Η επάρκεια και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα των υποδομών παρακολουθείται 

συνεχώς και εξετάζεται πάντοτε κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Κατά την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποδομών για την αποδοτική και αποτελεσματική 

υλοποίηση του προϊόντος, η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη : 

 την ασφάλεια προσωπικού, 

 τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, 

 την περιβαλλοντική προστασία 

 την απόδοση, επάρκεια και κόστος υποδομών και εξοπλισμού, 

 το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις συντήρησης, 

 την αντιμετώπιση κρίσεων. 

4.4.4. Περιβάλλον εργασίας 

Η εταιρεία προσδιορίζει και διαχειρίζεται το περιβάλλον εργασίας που χρειάζεται για 

την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το προϊόν. 

Η επάρκεια και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα  του περιβάλλοντος εργασίας 

παρακολουθείται συνεχώς μέσω της διαδικασίας εσωτερικών επιθεωρήσεων και 

εξετάζεται πάντοτε κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση. 

Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει την επίπτωση που έχει το περιβάλλον εργασίας 

ως κίνητρο στην απόδοση των εργαζομένων, καθώς και ως καθοριστικός παράγοντας 

για την συνεχή βελτίωση.  Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας του 

περιβάλλοντος εργασίας, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως: 

 ασφάλεια προσωπικού, 

 εργονομία του χώρου εργασίας καθώς και του εξοπλισμού  

 δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού, 

 θέρμανση, ψύξη, υγρασία, φωτισμός και ροή αέρα, 

4.5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ εξασφαλίζει ότι οι 

διεργασίες που αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχει είναι καθορισμένες και ότι 

ελέγχεται η αποτελεσματικότητα τους. 
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4.5.1. Σχεδιασμός υλοποίησης προϊόντος/ υπηρεσίας 

Η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τις Διεργασίες που χρειάζονται για 

την παροχή των υπηρεσιών της καθώς και τη λογική τους ακολουθία ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών.  Οι 

Διεργασίες αυτές έχουν τεκμηριωθεί μέσω Διαδικασιών και Διαγραμμάτων Ροής, τα 

οποία αποτελούν τμήμα του συνολικού Σ.Δ.Π. Η υλοποίηση των παρεχομένων 

υπηρεσιών βασίζεται σε διεργασίες Διοικητικές, Διοίκησης Πόρων, Υλοποίησης 

Υπηρεσίας, Μέτρησης, Βελτίωσης και αναφέρονται στη παράγραφο 4.7 του Σ.Δ.Π. 

Πέραν αυτών λοιπές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες καθορίζονται:  

 σύμφωνα με τους στόχους ποιότητας της ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ 

 στα αναφερόμενα στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της ΔΕΛΚΔΜ και 

των αναδόχων των χωματουργικών εργολαβιών της. 

 στα αναφερόμενα σε τυχόν εξωτερικά έγγραφα (νόμοι, κανονισμοί) 

υποχρεωτικής εφαρμογής για την ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ, τα οποία προέρχονται 

είτε από την ΔΕΗ, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το Ελληνικό Κράτος 

4.5.2.  Διεργασίες σχετικές με τον «πελάτη» 

7.2.1 Προσδιορισμός απαιτήσεων σχετικά με το προϊόν/ υπηρεσία 

Το είδος των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ είναι σαφώς καθορισμένο 

και είναι γνωστοποιημένο στους «πελάτες».  

7.2.2. Ανασκόπηση Απαιτήσεων σχετικά με το προϊόν / υπηρεσία 

Τα αιτήματα των «πελατών» αξιολογούνται από του αντίστοιχους επιβλέποντες, 

ελέγχονται ως προς την δυνατότητα εκτέλεσής τους και σε περίπτωση θετικής 

εισήγησης προγραμματίζονται προς υλοποίηση. 

7.2.3. Επικοινωνία με τον πελάτη 

 Η επικοινωνία είναι συνεχής είτε με απευθείας επαφή είτε σε μορφή εγγράφου ή σε 

ηλεκτρονική μορφή (e-mail) 

4.5.3.  Σχεδίαση & ανάπτυξη (νέων υπηρεσιών) 

Η σχετική παράγραφος - απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2008 δεν έχει εφαρμογή. 
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4.5.4. Αγορές (Προμήθειες) 

i. Διεργασία προμηθειών 

Το σύνολο των προμηθειών, είτε αυτές αφορούν σε αγαθά , είτε σε παροχή 

υπηρεσιών, διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δηλ. τον 

Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ, το ΣΟΔΙΔ  

(Έκδοση 2η , 13-10-00), ΜΟΔ (Μόνιμη Οδηγία Διαδικασίας), Κανονισμό 

Λειτουργίας ΔΕΗ ΑΕ, Κανονισμό Διάρθρωσης Υπηρεσιών και Οδηγίες της Ε. 

Ένωσης ( Οδηγία 2004/17/Ε.Κ.). 

ii. Πληροφορίες προμήθειας & Επιθεώρηση (Επαλήθευση) του προμηθευόμενου 

προϊόντος 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προδιαγράφει τους δυνατούς τρόπους ανάθεσης των 

προμηθειών, μέσω των οποίων καθορίζονται ρητά οι προδιαγραφές και 

απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα υπό προμήθεια αγαθά ή υπηρεσίες. 

Η επαλήθευση των προμηθευόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών πραγματοποιείται 

μέσω εξειδικευμένων Φορέων της επιχείρησης, όπου αυτό απαιτείται, ή από τους 

επιβλέποντες μηχανικούς. 

4.5.5. Παροχή υπηρεσιών 

7.5.1 Έλεγχος Παροχής Υπηρεσιών 

Τα κριτήρια αποδοχής των υπηρεσιών της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ ορίζονται από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 

Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της παρακολουθούνται τα κρίσιμα σημεία των 

διεργασιών και κατά συνέπεια ελέγχεται η ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων. 

7.5.2 Επικύρωση διεργασιών για παροχή υπηρεσίας 

Όλες οι ενέργειες στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών τεκμηριώνονται επαρκώς και 

εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζονται οι 

ελεγχόμενες συνθήκες που προδιαγράφει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της 

ΔΕΛΚΔΜ. Οι διεργασίες του Συστήματος παρακολουθούνται με καθορισμένους 

δείκτες.  

7.5.3 Αναγνώριση της ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα  

Τα υπό διαχείριση έργα, παρακολουθούνται σαφώς ως προς τη πρόοδο και τη 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται μέσω των υφιστάμενων αρχείων και με 
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ηλεκτρονικές εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό. 

Η ΔΕΛΚΔΜ καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης της ταυτότητας των έργων της 

(Αναγνωρισιμότητα) καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του ιστορικού υλοποίησης του 

εκάστοτε έργου, της προέλευσης των στοιχείων/ πληροφοριών, της διανομής και της 

θέσης του μετά την παράδοση (ιχνηλασιμότητα). 

Κάθε εισερχόμενο/ εξερχόμενο έγγραφο της Εταιρείας καθώς και κάθε έργο (σύμβαση) 

παίρνει μοναδικό κωδικό ο οποίος το/ την ακολουθεί και προδηλώνει την ταυτότητα 

του/ της.  Όλα τα έγγραφα/ σχέδια ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης που βρίσκονται 

και την χρήση τους αρχειοθετούνται στον κατάλληλο φάκελο ή σε ηλεκτρονική μορφή 

σε βάσεις δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

7.5.4 Ιδιοκτησία πελάτη 

Σαν ιδιοκτησία πελάτη χαρακτηρίζονται οι μελέτες και τα σχέδια που της παρέχονται 

προκειμένου να τα υλοποιήσει. Αυτά φυλάσσονται στους αντίστοιχους φακέλους των 

έργων και αρχειοθετούνται στους χώρους των υπεύθυνων επιβλεπόντων  μηχανικών. Η 

διατήρησή τους είναι διαρκής. 

7.5.5 Διατήρηση προϊόντων 

Σαν προϊόν χαρακτηρίζονται οι φάκελοι των έργων, που περιέχουν τα αιτήματα των 

πελατών, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τις συμβάσεις. Φυλάσσονται στους 

χώρους των υπεύθυνων επιβλεπόντων  μηχανικών. Η διατήρησή τους είναι διαρκής. 

4.5.6. Έλεγχος εξοπλισμού ελέγχων, μετρήσεων  

Η ΔΕΛΚΔΜ ελέγχει, διακριβώνει και συντηρεί τον εξοπλισμό ελέγχου, μετρήσεων και 

δοκιμών, που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της συμμόρφωσης του προϊόντος / 

υπηρεσίας με τις προδιαγραμμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία, 

ώστε να διατηρείται η ιχνηλασιμότητα σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα.  

Η ακρίβεια μέτρησης είναι καθορισμένη για κάθε όργανο και εντός των καθορισμένων 

ορίων που αναφέρονται στις προδιαγραφές των προϊόντων. 

Η κατάσταση ελέγχου/διακρίβωσης κάθε οργάνου παρακολουθείται σε Καρτέλα 

Οργάνου και αναγράφεται επίσης σε ειδική ετικέτα που επικολλάται σε κάθε συσκευή. 

Σε κάθε Καρτέλα Οργάνου περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του οργάνου, η μέθοδος ελέγχου/ διακρίβωσης, η απαιτούμενη συχνότητα 
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ελέγχου ή διακρίβωσης, ο υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του ελέγχου, η θέση 

φύλαξης και οι απαιτούμενες συνθήκες φύλαξης του κάθε οργάνου, οι ημερομηνίες 

προηγούμενων ελέγχων και τα αποτελέσματά τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 

όργανο μέτρησης είναι πάντοτε κατάλληλο προς χρήση.  

Η διακρίβωση οργάνων γίνεται από εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί 

και εγκριθεί, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ακρίβεια μέτρησης ή/ και αβεβαιότητάς τους 

κατά περίπτωση είναι πάντοτε εντός των προκαθορισμένων ορίων. 

Όταν απαιτείται, τα όργανα ρυθμίζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις προστατεύονται από ρυθμίσεις που θα αναιρούσαν τις ρυθμίσεις 

διακρίβωσης.   

4.6. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ εξασφαλίζει ότι: 

 ελέγχεται η συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις,  

 εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Ποιότητας 

 επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος. 

4.6.1. Ικανοποίηση πελάτη 

Η ικανοποίηση του πελάτη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στόχους της 

ΔΕΛΚΔΜ – ΠΑΧΕ, η οποία συλλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες 

σχετικές με την αντίληψη που έχουν διαμορφώσει οι «πελάτες» της ως προς το κατά 

πόσον οι υπηρεσίες της καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές 

συλλέγονται με ευθύνη του ΥΔΠ, με την διανομή κατάλληλα συντεταγμένου 

ερωτηματολογίου. 

Στην συνέχεια ο ΥΔΠ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και δεδομένα που προκύπτουν από 

τα ερωτηματολόγια και αναφέρονται εμμέσως ή αμέσως στον βαθμό ικανοποίησης του 

πελάτη, εκτιμά εάν εξ’ αυτών προκύπτει ανάγκη προληπτικών ή διορθωτικών 

ενεργειών και ενημερώνει αρμοδίως τον Διευθυντή.  

Σαν κύριοι «πελάτες» μπορούν να χαρακτηριστούν οι Τομείς Εκμετάλλευσης των 

Ορυχείων του ΛΚΔΜ. 



 

 71 

4.6.2. Εσωτερική επιθεώρηση 

Ο ΥΔΠ είναι αρμόδιος για τον προγραμματισμό, την διενέργεια των Εσωτερικών 

Επιθεωρήσεων Ποιότητας (internal quality audits), την επιλογή και εκπαίδευση των 

εσωτερικών επιθεωρητών. 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται κατ’ ελάχιστο μία φορά το χρόνο για κάθε 

Διεργασία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αφορούν όλες τις 

δραστηριότητες της ΔΕΛΚΔΜ - ΠΑΧΕ που εντάσσονται στο Σύστημα. 

Οι Εσωτερικοί Επιθεωρητές είναι ανεξάρτητοι από την ελεγχόμενη δραστηριότητα και 

διεξάγουν την επιθεώρηση με βάση τη σχετική τεκμηρίωση και οδηγίες του ΥΔΠ, όπου 

απαιτείται. 

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφονται σε σχετικές 

Αναφορές οι οποίες υπογράφονται από τον ΥΔΠ. Ο ΥΔΠ εξετάζει τα αποτελέσματα 

και σε συνεργασία με τους επιθεωρούμενους, διερευνά την εφαρμογή διορθωτικών 

μέτρων και τρόπων βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας. Εν συνεχεία 

συντονίζει την εφαρμογή τους και ενημερώνει σχετικά την Διοίκηση.  

4.6.3. Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών 

Σε επιλεγμένες διεργασίες, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους και μετρήσιμους 

αντικειμενικούς σκοπούς (στόχους ποιότητας) για την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς 

τους.  Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών, αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΔΕΛΚΔΜ 

για την επαύξηση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. 

Οι επιδόσεις των διεργασιών του Συστήματος μετρούνται με κατάλληλους δείκτες. Ο 

Υπεύθυνος της κάθε Διεργασίας και ο ΥΔΠ ενεργοποιούν προληπτικές - διορθωτικές 

ενέργειες σε περιπτώσεις που απαιτείται να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των 

υπηρεσιών με τις απαιτήσεις. 

4.6.4. Έλεγχος μη συμμορφούμενων υπηρεσιών  

Οι μη συμμορφώσεις μιας υπηρεσίας εντοπίζονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης της 

δραστηριότητας της Διεύθυνσης. Μη συμμορφώσεις εντοπίζονται: 

 Κατά τη διεξαγωγή Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 

 Κατά την παραλαβή υπηρεσιών. 

 Ως αποτέλεσμα αναφορών ελεγκτικών μηχανισμών της ΔΕΗ 

 Μετά Διαχείριση Παραπόνου Πελάτη. 
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Ανάλογα με το είδος της μη συμμόρφωσης προσδιορίζεται και η διαχείρισή της 

σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία.  

Ανάλογα με την έκταση της μη συμμόρφωσης εξετάζεται το εάν απαιτείται εφαρμογή 

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και ενεργοποιείται η αντίστοιχη διαδικασία 

από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση απόφασης λήψης διορθωτικών ενεργειών απαιτείται 

επανέλεγχος. 

4.6.5. Ανάλυση δεδομένων 

Σε κάθε διεργασία αναφέρονται οι απαιτούμενες μετρήσεις και η επεξεργασία των 

δεδομένων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

του Συστήματος. Πέραν αυτών ο ΥΔΠ είναι υπεύθυνος για την έκδοση τυχόν ειδικών 

αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Κατ’ ελάχιστο οι αναφορές από την 

ανάλυση των δεδομένων αφορούν: 

 Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. 

 Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών  

 Τις επιδόσεις των διεργασιών 

Όπου απαιτείται η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών, ο ΥΔΠ μεριμνά για: 

 τη θεμελίωσή τους σε σχετικά πρότυπα ή άλλες μεθόδους  

 την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στα εμπλεκόμενα άτομα. 

4.6.6. Βελτίωση 

i. Συνεχής βελτίωση 

Ο ΥΔΠ μεριμνά για την ενημέρωση του Συμβουλίου Ποιότητας  σχετικά με την συνεχή 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος. Το Συμβούλιο Ποιότητας 

εισηγείται στον Διευθυντή τις προτάσεις βελτίωσης και λαμβάνονται αποφάσεις για την 

υλοποίησή τους.  

ii. Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες 

Οι Διορθωτικές - Προληπτικές Ενέργειες αφορούν προβλήματα που εντοπίζονται κατά: 

 τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών.  

 την εκτέλεση Διεργασιών / διαδικασιών της ΜΟΔ. 

Τα σημαντικά ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αφορούν στις διεργασίες / 

διαδικασίες αντιμετωπίζονται ως εξής: 
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 Εντοπίζονται μετά από ανασκόπηση συγκεντρωτικών στοιχείων (Αναφορές 

Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας, μη συμμορφώσεις, αποτελέσματα 

ελέγχων κλπ) ή μόλις παρουσιαστούν. 

 Καταγράφονται σε κατάλληλα έντυπα και κοινοποιούνται στον ΥΔΠ για τη 

διερεύνηση εμφάνισης τους καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά / προληπτικά 

μέτρα. 

 Διορθώνονται / προλαμβάνονται και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της 

δοθείσας λύσης. 

Ο ΥΔΠ συντονίζει τις παραπάνω ενέργειες σε συνεργασία με τους Διευθυντές των 

Ορυχείων και ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση. 

Σε περίπτωση που τα ληφθέντα μέτρα για τη διεκπεραίωση του προβλήματος 

προκαλούν αλλαγές στα έγγραφα του Συστήματος, αυτές γίνονται σύμφωνα με τις 

σχετικές διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων. 

4.7. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ.423 Έλεγχος Εγγράφων και Δεδομένων 

Δ.424 Έλεγχος Αρχείων 

Δ.500 Ευθύνη της Διοίκησης 

Δ.560  Ανασκόπηση Σ.Δ.Π. 

Δ.600 Διαχείριση Πόρων  

Δ.720 Επικοινωνία με τους Πελάτες 

Δ.740  Προμήθειες 

Δ.750  Παροχή Υπηρεσιών 

Δ.751 Έλεγχοι και Δοκιμές 

Δ.753 Αναγνώριση και Ιχνηλασιμότητα 

Δ.754 Ιδιοκτησία του πελάτη 

Δ.760 Έλεγχος του εξοπλισμού Ελέγχων, Μετρήσεων και Δοκιμών 

Δ.821 Διαχείριση παραπόνων - Ικανοποίηση Πελάτη 

Δ.822  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

Δ.830 Διαχείριση Μη Συμμόρφωσης 

Δ.840  Μέτρηση και Ανάλυση Στοιχείων Σ.Δ.Π. 

Δ.852  Διορθωτικές Ενέργειες  

Δ.853  Προληπτικές Ενέργειες  
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4.8. ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΔΠ 

Σχήμα 14. Χάρτης διεργασιών ΣΔΠ 

 

4.9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.  Δ.423 Έλεγχος Εγγράφων και Δεδομένων 

2.  Δ.424 Έλεγχος Αρχείων 

3.  Δ.560  Ανασκόπηση Σ.Δ.Π. 

4.  Δ.600 Διαχείριση Πόρων  

5.  Δ.740  Προμήθειες 

6.  Δ.750  Παροχή Υπηρεσιών 

7.  Δ.751 Έλεγχοι και Δοκιμές 

8.  Δ.753 Αναγνώριση και Ιχνηλασιμότητα 

9.  Δ.760 Έλεγχος του εξοπλισμού Ελέγχων, Μετρήσεων και Δοκιμών 

10.  Δ.821 Διαχείριση παραπόνων - Ικανοποίηση Πελάτη 

11.  Δ.822  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

12.  Δ.830 Διαχείριση Μη Συμμόρφωσης 

13.  Δ.840  Μέτρηση και Ανάλυση Στοιχείων Σ.Δ.Π. 

14.  Δ.852  Διορθωτικές Ενέργειες  

15.  Δ.853  Προληπτικές Ενέργειες  
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται σαν βασικό κριτήριο καταναλωτικής και 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Η ποιότητα αναγνωρίζεται, πλέον, σαν ο δυναμικότερος 

παράγοντας και αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή νοοτροπίας ενός 

οργανισμού, με στόχο την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση, αποτελεί τη βάση για την 

επιβίωση όλων των οργανισμών (Τσιότρας, 2002). 

Η πορεία προς την ποιότητα σε κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, όπως οι συνθήκες της αγοράς, το μέγεθος της επιχείρησης, οι 

εσωτερικές ιδιομορφίες και τα χαρακτηριστικά. Οι αλλαγές στη νοοτροπία ενός 

οργανισμού, αντιμετωπίζονται από τους υπαλλήλους και από τα περισσότερα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη με σκεπτικισμό και δεν τυγχάνουν εύκολης αποδοχής, καθώς συνήθως 

εκλαμβάνονται από τα άτομα ως μετάβαση από μια γνωστή κατάσταση, σε μία άλλη, 

άγνωστη, απειλητική και μη επιθυμητή κατάσταση (Bradley, 2000). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εταιρείες που εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας της σειράς ISO 9000 βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας και 

έχουν τοποθετήσει ουσιαστικά το πρώτο θεμέλιο για την εφαρμογή της φιλοσοφίας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. (Bradley 2000). Ενδεικτικά πλεονεκτήματα από την ορθή 

χρήση του ISO 9001:2008 ακολουθούν παρακάτω: 

 Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

 Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και τεκμηρίωση του ποιοτικού προφίλ της. 

 Εστίαση και κατανόηση των αναγκών του πελάτη. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. 

 Σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και τελικών προϊόντων. 

 Μείωση του κόστους παραγωγής,  του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση 

πόρων (προστιθέμενη ανάπτυξη). 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών ή των παραγόμενων 

προϊόντων. 

 Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, αύξηση της ικανοποίησης του 

προσωπικού και  μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών 
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Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε 

εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής της διαδικασίας είναι η εξόρυξη λιγνίτη από 

τα Ορυχεία της, μια και τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα (ΛΚΔΜ) και τη 

Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία ενεργειακό 

καύσιμο, το λιγνίτη, στον οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας μας από τη 

στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης. 

Τα συστήματα ποιότητας που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως για 

την μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα αποτελούνται από 4 βασικά 

συστατικά στοιχεία. 

1.  Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος ο οποίος γίνεται μέσω χημικών 

αναλύσεων που απλά περιγράφονται στα συστήματα ποιότητας. 

2.  Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. 

3.  Περιβαλλοντική διαχείριση. 

4.  Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, (καθορισμός απόδοσης και όγκου παραγωγής). 

Η ΔΕΗ συμβαδίζοντας με τα προαναφερθέντα διαθέτει:  

i. Εργαστήρια Χημείας για τον έλεγχο της ποιότητας του λιγνίτη. 

ii. Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης κατά ISO 14001 για τα Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και 

Μεγαλόπολης.  

iii. Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΓΕΚΑ-

ΛΚΔΜ). 

iv. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 για το Σύστημα 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το Λιγνιτικό Κέντρο 

Μεγαλόπολης. 

Κατά την εξορυκτική δραστηριότητα του λιγνίτη στα Ορυχεία της ΔΕΗ, πολλές κύριες 

ή συμπληρωματικές χωματουργικές εργασίες εκτελούνται με εργολάβους. Οι εργασίες 
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αυτές είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξορυκτικής 

δραστηριότητας των Ορυχείων διότι είτε εξυπηρετούν – βοηθούν – επιτρέπουν την 

λειτουργία του πάγιου εξοπλισμού είτε εκτελούν κύρια εξορυκτική δραστηριότητα. 

Λόγω της πολυπλοκότητάς των χωματουργικών εργολαβιών, της σημαντικότητας τους 

στην εξορυκτική δραστηριότητα αλλά και του οικονομικού τους μεγέθους, η διοίκηση 

των Ορυχείων και κατ' επέκταση η διοίκηση της ΔΕΗ, προσπαθεί να βρει συνεχώς 

καλύτερους τρόπους διεκπεραίωσης, διαχείρισης και ελέγχου τους. 

Η παρούσα διπλωματική περιέγραψε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που 

βασίζεται στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, για την διεκπεραίωση και 

διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών της ΔΕΛΚΔΜ της ΔΕΗ και ειδικότερα 

παρουσίασε τον κορμό ενός τέτοιου συστήματος, ένα Εγχειρίδιο Ποιότητας.  

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας, που παρουσιάστηκε στο 4
ο
 κεφάλαιο, περιγράφει με 

λεπτομέρεια το πως η ποιότητα του συστήματος διαχείρισης λειτουργεί. Περιλαμβάνει 

την πολιτική ποιότητας, τους στόχους της επιχείρησης καθώς και μια λεπτομερή 

περιγραφή του συστήματος ποιότητας με τους ρόλους τους προσωπικού, τις διαδικασίες 

και τους πόρους που σχετίζονται με την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

Πρόταση και φιλοδοξία της παρούσας διπλωματικής είναι να αποτελέσει την αφορμή 

έτσι ώστε η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, έχοντας ως στρατηγική της επιλογή την 

εφαρμογή των αρχών της Ολικής Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της, να 

προχωρήσει στην υλοποίηση και Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

κατά ISO 9001:2008 για την διεκπεραίωση και διαχείριση των χωματουργικών 

εργολαβιών της στο ΛΚΔΜ. 

Είναι προφανές ότι αν αυτό υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο λιγνιτικό κέντρο της ΔΕΗ που 

είναι το ΛΚΔΜ, τότε παρόμοιο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο ορυχείο 

της όπως αυτό της Μεγαλόπολης. 

Εξαιρετικά σημαντικός στην επιτυχία κάθε προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας 

είναι ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης. Η διοίκηση είναι αυτή που συνθέτει το όραμα, 

θέτει τους στόχους, παρακινεί και επιβραβεύει και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 

των κατάλληλων συνθηκών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση της 

ποιότητας. Η ανώτατη διοίκηση λοιπόν πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας και να 

παρέχει αναγκαία καθοδήγηση, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα. Μόνο έτσι μπορεί να 
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αναπτυχθεί μια κουλτούρα ποιότητας στην επιχείρηση, όπου η ποιότητα να αποτελεί 

αναπόσπαστη πτυχή των δραστηριοτήτων κάθε εργαζομένου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διοίκηση και την αποτελεσματική διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού. καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα στην επιτυχία της 

ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι, από τις υψηλότερες έως τις χαμηλότερες βαθμίδες, 

πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας. Παράλληλα. η διοίκηση του οργανισμού δε θα πρέπει να ξεχνά ότι οι 

άνθρωποι αποτελούν πηγή ιδεών και καινοτομιών. Οι δεξιότητες. η εμπειρία και η 

γνώση τους θα πρέπει να αξιοποιούνται, ώστε οι ιδέες αυτές να είναι εφαρμόσιμες. 

Μπορεί το ταξίδι της ΔΟΠ να κρύβει εμπόδια και δυσκολίες. Ωστόσο, τόσο οι 

εργαζόμενοι όσο και οι οργανισμοί πρέπει να οδηγηθούν προς αυτή τη φιλοσοφία, έτσι 

ώστε μέσα από τη σωστή διαχείριση της αλλαγής να ωριμάσουν και να διαμορφωθούν 

νοοτροπίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας & 

αποδοτικότητας του ατόμου, των οργανισμών και του συνόλου της κοινωνίας μας εν 

τέλει. 
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