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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Με την παγκοσμιοποίηση διευρύνθηκαν θεαματικά οι αγορές και 
με την απομάκρυνση κάθε μορφής προστατευτισμού οι επιχειρήσεις 
καλούνται πλέον να λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περι-
βάλλον. Μαζί με αυτά αυξήθηκε εντυπωσιακά το μέγεθος των επιχει-
ρήσεων με διάφορες μορφές εξαγοράς και συγχωνεύσεων. Ο γιγαντι-
σμός αυτός των επιχειρήσεων που πολλές φορές είναι εκτός κάθε οικο-
νομικής λογικής, καθώς και ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός εί-
χαν ως αποτέλεσμα να γίνουν μεγάλες επενδύσεις σε σύγχρονα τεχνο-
λογικά συστήματα, αυξάνοντας έτσι θεαματικά την δυναμικότητα σε 
παραγόμενα αγαθά ή παρεχόμενες υπηρεσίες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 
για να επιβιώσει μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, δη-
λαδή θα πρέπει να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος. 

Έτσι μία αστοχία, μία βλάβη σε ένα τεχνολογικό σύστημα εί-
ναι ανεπιθύμητη αφού μπορεί, εκτός του να θέσει σε κίνδυνο αν-
θρώπινες ζωές, να συνεπάγεται μεγάλες απώλειες παραγωγής, 
προκαλώντας έτσι σημαντική αύξηση του κόστους και μείωση 
της ποιότητας με αντίστοιχη μείωση της ανταγωνιστικότητας της 
επιχείρησης. Η εμφάνιση βλαβών που προκαλείται από πολλούς, 
ποικίλους και γενικά αστάθμητους παράγοντες είναι ένα στοχα-
στικό μέγεθος και η μελέτη του αποτελεί το αντικείμενο της  
Αξιοπιστίας. Ειδικότερα ως αξιοπιστία ενός τεχνολογικού συστή-
ματος ορίζεται η πιθανότητα εύρυθμης λειτουργίας του. Η διατή-
ρηση τώρα των τεχνολογικών συστημάτων σε ένα επιθυμητό επί-
πεδο λειτουργίας με το μικρότερο δυνατό κόστος αποτελεί το α-
ντικείμενο των διαφόρων πολιτικών Συντήρησης. 

Συνάγεται λοιπόν ότι οι σύγχρονες τεχνικές της Αξιοπιστίας 
και της συντήρησης αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού μειώ-
νουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, βελτιώνουν την ποιότητα 
των παραγομένων προϊόντων, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ίδια την αποτελεσματικό-
τητα των επιχειρήσεων. Συμπερασματικά η Αξιοπιστία και η Συ-
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ντήρηση καλούνται να παίξουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  

Στο σημείο αυτό θεωρώ χρέος μου και ευχαρίστηση μου να 
αναφερθώ στον πανεπιστημιακό μου δάσκαλο που με εισήγαγε 
στον κόσμο της Αξιοπιστίας και της Συντήρησης, τον ομότιμο 
καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης Κο Δημήτρη Ψωϊνό ο οποίος σχολιάζο-
ντας αυτή την έκδοση μεταξύ άλλων έγραψε: 

« Αν κοιτάξουμε προσεκτικά γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι το 
πλήθος των τεχνολογικών συστημάτων ολοένα αυξάνεται σε πολυ-
πλοκότητα και τελειότητα  Ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητα ζωής 
που προσδοκούμε από μια τέτοια ανάπτυξη δεν εξαρτάται τόσο από 
την αύξηση του πλήθους των τεχνολογικών συστημάτων, όσο από 
την ποιότητα των υπηρεσιών που μας προσφέρουν, η οποία προ-
σμετρείται από την αξιόπιστη λειτουργία τους.  Η ανάγκη για αξιό-
πιστη λειτουργία τους, οδήγησε στην ανάπτυξη της επιστημονικής 
περιοχής της Αξιοπιστίας. Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού εισάγει 
τον νέο μηχανικό και γενικά τον κάθε ενδιαφερόμενο στις σύγχρο-
νες τεχνικές της αξιοπιστίας και συντήρησης θέτοντας έτσι τις πε-
ριοχές αυτές σε μια επιστημονική βάση που τόσο έλλειπε από την 
Ελληνική Πανεπιστημιακή Βιβλιογραφία.» 

Η ύλη του βιβλίου αυτού που σκοπό έχει να εισαγάγει τον νέο 
μηχανικό, επιχειρηματία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο στις σύγ-
χρονες τεχνικές της Αξιοπιστίας και της Συντήρησης κατανέμεται 
σε δύο μέρη ως εξής. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στην 
έννοια της Αξιοπιστίας και την θεωρία των πιθανοτήτων, ανα-
πτύσσονται και αναλύονται τρόποι υπολογισμού της Αξιοπιστίας 
απλών και σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων. Στο δεύτερο μέ-
ρος παρουσιάζονται οι θεωρίες αποκατάστασης βλαβών, ανανέω-
σης και αντικατάστασης εξαρτημάτων - τεχνολογικών συστημά-
των και αναλύονται οι σύγχρονες πολιτικές Συντήρησης. Τέλος 
γίνεται αναφορά στα ολοκληρωμένα συστήματα Συντήρησης που 
υποστηρίζονται από υπολογιστικά συστήματα και τέτοιο σύστημα 
παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα του βιβλίου αυτού. 

Κλείνοντας τον πρόλογο αυτό θα ήθελα επίσης να ευχαριστή-
σω αφενός τον επιβλέποντα την διδακτορική μου διατριβή σε α-
νάλυση και μοντελοποίηση Aξιοπιστίας και Sυντήρησης αγωγών 
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πετρελαίου ανοικτής θαλλάσης καθηγητή Roger de la Mare του 
Πανεπιστημίου του Bradford, UK  και αφετέρου τον δάσκαλό μου 
στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ καθηγητή Μανώλη Λουκάκη 
για τις γνώσεις που μου έδωσε αλλά και για την ουσιαστική του 
βοήθεια και επιμέλεια αυτού του βιβλίου. 

 

Ιωάννης Λ. Μπακούρος 

Αναπληρωτής Καθηγητής  
Αξιοπιστίας και Συντήρησης Τεχνολογικών Συστημάτων 

Πολυτεχνική Σχολή 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
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