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                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στη παρούσα διπλωµατικη εργασια , διαπραγµατευεται  το θέµα της Ολικής ∆ιοίκησης 

Παραγωγής / Total Productive  or Production Management (ΤΡΜ). Αρχικά µελετάται θεωρητικά το 

θέµα, όπου καταγραφεται η έννοια του ΤΡΜ και παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται µελέτη περίπτωσης στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, και συγκεκριµενα στο εργοστάσιο της 

Θεσσαλονίκης και εξετάζεται το πώς εφαρµόζεται το ΤΡΜ στην επιχείρηση.  

 

TPM – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

1970 1980 1990 

Total 

Productive 

Maintenance 

Total 

Productive 

Manufactoring 

Total 

Productive 

Management 

 
TPM – ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1950 Preventive Maintenance (PM) Inspect – Replace - Repair 

1960 Corrective Maintenance (CM) Modify – Improve 

1970 Maintenance Prevention (MP) Maintenance Free Equipment 

1980 Condition Based Maintenance  Monitoring & Diagnostic Based 

Maintenance 

1990 Reliability Engineering (RE) & Maintainability  Engineering (ME) 

 

Οι συγγραφεις G.A. Bohoris και C. Vamvalis ,Πανεπιστήµιο του Μπέρµιγχαµ, Edgbaston, 
Μπέρµιγχαµ, UK, και W. Tracey Land-Rover, Solihull, West Midlands, UK, και Κ. Ignatiadou  
Ενσωµατωµένα συστήµατα κατασκευής, Solihull,West Midlands  , UK  /1995 

Στο άρθρο τους: Εφαρµογη του ΤΠΜ στην αυτοκινητοβιοµηχανία LAND – ROVER µε την βοηθεια 
του συστηµατος Computerized Maintenance Management System/CMMS αναφερουν οτι: 

Η συνολική παραγωγική συντήρηση (TPM) στοχεύει να αυξήσει τη διαθεσιµότητα του υπάρχοντος 
εξοπλισµού σε µια δεδοµένη κατάσταση, που µειώνει µε εκείνο τον τρόπο την ανάγκη για την 
περαιτέρω κύρια επένδυση.Επίσης επιτυχία του είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό µε 
περαιτέρω αποτελέσµατα στην καλύτερη χρησιµοποίηση υλικων, την υψηλότερη ποιότητα των 
προϊόντων και το µειωµένο κοστος εργασία Σύµφωνα µε το άρθρο µερικά συγκεκριµένα κίνητρα για 
την επιτυχια του TPM είναι κυρίως, τα εξής:    

Βελτιωµένη παραγωγικότητα µέσω ενός ιδιαίτερα παρακινούµενου εργατικού δυναµικού. Στο  TPM οι 
χειριστές αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και µειώνεται έτσι η µονότονη και επαναλαµβανόµενη 
εργασία.Οι τεχνικές πτυχές των καθορισµένων µέτρων TPM για να αξιολογηθεί η απόδοση 
εξοπλισµού.Η εξοικείωση των χειριστών µε τον εξοπλισµό µαζί µε την προώθηση µιας προσεγµένης 
φροντίδας εξασφαλίζει καλή και γρήγορη ανατροφοδότηση πληροφοριών(feed back) 

Οι εθελοντικές, µικρές δραστηριότητες οµάδας, αξιοποιούν  πλήρως καθεµία  από τις δεξιότητες. 
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Τα 12 βήµατα της εφαρµογής TPM, είναι:   

(1) Ανακοίνωση της απόφασης της  διοίκησης να εισαγάγει  το TPM.   

(2) Εκπαίδευση στην εισαγωγή και την φιλοσοφια  του TPM.   

(3) ∆ηµιουργία της οργανώσης και της δοµής του TPM.   

(4) Καθιέρωση της πολιτικής και των στόχων του TPM.   

 (5) ∆ιατύπωση του κύριου προγράµµατος για την ανάπτυξη TPM.   

(6)  Εναρξη εφαρµογής του TPM  

(7) Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας κάθε µηχανήµατος του εξοπλισµού.   

(8) ∆ηµιουργία της οργάνωσης για την  αυτόνοµη συντήρηση:   

  (α) αρχικός καθαρισµός   

  (β) µέτρα κατά των πηγών βρωµιάς 

  (γ) διατύπωση των προτύπων καθαρισµού και λίπανσης   

  (δ) γενική εξέταση   

  (ε) αυτόνοµη εξέταση   

  (στ) orderliness και tidiness (τυποποίηση)   

  (ζ)  αυτόνοµη διαχείριση.   

(9) ∆ηµιουργία της οργάνωσης για την προγραµµατισµένη συντήρηση στο τµήµα συντήρησης.   

(10) Εκπαίδευση στις βελτιωµένες δεξιότητες λειτουργίας και συντήρησης.   

 (11) ∆ηµιουργία της οργάνωσης για την αρχική διαχείριση του εξοπλισµού.   

 (12) Τέλεια και άρτια εφαρµογή του TPM.   
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                    Total Quality Management & Total Productive Management 

 TQM TPM 

PURPOSE Improvement of corporate 

culture 

Improvement of corporate culture 

OBJECT Quality Output,Effect Equipment Input,Cause 

MEANS TO ACHIEVE Systemise the 

management/Software oriented 

Realisation of the ideal production 

operation(Hardware oriented)  

QUALIFICATION AND 

EDUCATION 

Education focusing mainly on 

the management technique  

(QC techniques) 

Education focusing on the 

equipment  

(maintenance technologies) 

SMALL GROUP ACTIVITIES Voluntary circle activities Activities are integrated into the job 

profile 

TARGET No Quality defects reaching the 

customer 

Zero losses through the elimination 

of sources of losses and wastes 

 
 

 
Οι συγγραφεις Robert S . Jostes και Marilyn M. Helms (1992) στο άρθρο τους  που έχει τίτλο η 
σχέση µεταξύ ΤΡΜ και TQM  αναφέρουν τα εξής:  

Η συνολική ποιοτική διαχείριση (ΤQM) και  η συνολική παραγωγική συντήρηση (TPM) είναι πολύτιµες 
στρατηγικές για τις αµερικανικές επιχειρήσεις σήµερα. Ενώ κάθε διαδικασία είναι ευεργετική από µόνη 
της, η σύµπραξη  των δυο στρατηγικων που δηµιουργείται µπορει να κάνει τις επιχειρησεις πολύ 
ισχυρες  

Η συνολική παραγωγική συντήρηση (TPM) περιγράφει µια σχέση συνεργασίας µεταξύ όλων των 
οργανωτικών λειτουργιών, αλλά ιδιαίτερα µεταξύ της παραγωγής και της συντήρησης, για τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της λειτουργικής αποδοτικότητας, και της ασφάλειας. 
Ουσιαστικά  στο  TPM οι χειριστές των µηχανηµάτων παραγωγής παίρνουν µέρος στην προληπτική  
συντήρηση, βοηθούν τους µηχανικούς µε τις επισκευές όταν τα µηχανήµατα ευρίσκονται σε συντηρηση 
, και,  ολοι µαζί, εργάζονται για την βελτίωση του  εξοπλισµού µεσω της διαδικασίας  Small Group 
Activities/SGA ∆ραστηριότητες µικρών οµάδων. Η συνολική ποιοτική διαχείριση (TQM) είναι µια 
προσέγγιση στη συνεχή βελτίωση που περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας ενός οργανισµού ή 
µιας επιχείρησης. 

Χρησιµοποιεί στοιχεία όπως ο στατιστικός έλεγχος διεργασίας,/Statistical Process Control/SPC, και 
συµπληρώνει συνολικά την παραγωγική συντήρηση διαµορφώνoνοντας έτσι την εικόνα της "συνολικής 
ποιότητας"  που είναι ο κύριος στοχος και επιδίωξη. 

Η σχεση TQM  και TPM είναι στρατηγικής σηµασίας .Για τα προηγούµενα 25 έτη έχουν υπάρξει 
προειδοποιήσεις των επικείµενων προβληµάτων στις  αµερικανικές εταιρίες κατασκευων και 
παραγωγης.. 

 Οι βιοµηχανίες  δεν είναι έτοιµες για την επίθεση των τεχνικών προόδων που αναπτύσσονται εκθετικά. 
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Αντιµετωπίζουµε αυτήν την περίοδο σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που θα 
αλλάξουν εντυπωσιακά τον τρόπο που λειτουργουν οι επιχειρήσεις.  Οι παγκόσµιες πολιτικές και 
οικονοµικές πιέσεις µας αναγκάζουν σε νέους τρόπους διοίκησης.Ο ανταγωνισµός σε όλες τις αγορές 
είναι µεγαλύτερος από ότι ηταν πριν. Οι αµερικανικές βιοµηχανίες έχουν αποτύχει να καταλάβουν ότι οι 
περισσότεροι καταναλωτές θέλουν τα καλύτερα προϊόντα για τη χαµηλότερη τιµή.Η βιοµηχανία πρέπει 
να συνειδητοποιήσει ότι η ποιότητα είναι σηµαντική και εφικτή µόνο µέσω της σταθερής προσπάθειας. 

Το ΤQM και το  TPM είναι διαδικασίες που συνδέονται για να καταστήσουν µια επιχείρηση 
ανταγωνιστικότερη. Καθώς και οι δύο από τις διαδικασίες προχωρούν και αναπτύσσονται,  

το κοστος µειώνεται, η παραγωγικοτητα αυξανεται και  η ικανοποίηση πελατών βελτιώνεται. 

 
 
 
 

ΒΡΑΒΕΙΟ PM 

 

Το πρωτο βραβειο ΡΜ χορηγηθηκε απο το Japan Institute of Plant Maintenance το  ετος 1971 

στην εταιρια Nippondenso ( Ανταλλακτικα αυτικινητων και   προµηθευτρια της  

αυτοκινητοβιοµηχανιας ΤΟΥΟΤΑ) για  τις  προσπαθειες εφαρµογης του Τotal Productivwe 

Maintenance. 

Σηµερα το βραβειο ΡΜ διδεται καθε χρονο απο το  JIPM  στην  εταιρια που εφαρµοζει µε 

επιτυχια το ΤΡΜ / ΤΡΜ implementation. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Γενικά για την Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής 
 Total Production or Productive Management  

 TPM 
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ΟΛΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (TOTAL PRODUCTIVE  OR 

PRODUCTION MANAGEMENT – TPM) 

O Frederic Chen (Thomas More College , Kentucky,USA ,1994) στο άρθρο του 
Πρακτικες Προληπτικης Συντηρησης σε Ιαπωνικα εργοστασια  αναφέρει και τα εξής: 

 Στην ιαπωνική φιλοσοφία του (Just In Time) και συνολικού ποιοτικού ελέγχου (Total 
Quality Control), η προληπτική συντήρηση είναι ένα κρίσιµο συστατικό.H θεωρια  JIT 
απαιτεί την υψηλή διαθεσιµότητα µηχανών, η οποία απαιτεί στη συνέχεια την άριστη 
προληπτική συντήρηση. Η συνολική ποιότητα απαιτεί ότι οι µηχανές είναι στις άριστες 
συνθήκες εργασίας. Αυτό το άρθρο ερευνά µερικές από τις προληπτικές πρακτικές 
συντήρησης που χρησιµοποιούνται στις ιαπωνικές εταιρίες που βρίσκονται στις ΗΠΑ.Η 
µελέτη σε µερικές από τις ανταγωνιστικότερες εταιρίες στην ιαπωνική 
αυτοκινητοβιοµηχανία, επιδιώκει να καθιερώσει µια συγκριτική µέτρηση επιδόσεων για 
τις προληπτικές πρακτικές συντήρησης.   

Σαν εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, η αξιολόγηση απαιτεί µια κατανόηση της οποίας οι πτυχές 
µιας επιχείρησης χρειάζονται βελτίωση. ∆ουλεύοντας στενά µε µερικές από εκείνες τις 
εταιρίες, οι διαδικασίες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για να υπερέχουν σε εκείνες 
τις πτυχές µπορούν να γίνουν γνωστές µέσω της εκπαίδευσης..   
Μια αρκετά πρόσφατη ανάπτυξη στην προληπτική συντήρηση είναι η χρήση της 

συνολικής παραγωγικής συντήρησης (Total Productive Maintenance). TPM είναι η 
µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας εξοπλισµού µέσω του συνολικού αριθµου 
εργαζοµενων. Ενσωµατώνει τη χρήση της αυτόνοµης συντήρησης από τους χειριστές,  
µε µικρές δραστηριότητες οµάδας για να βελτιώσει την αξιοπιστία, τη 
συντηρησιµότητα και την παραγωγικότητα  του εξοπλισµού. Χρησιµοποιεί επίσης την 
αρχή της συνεχούς βελτίωσης, ,  ετσι ώστε  να βελτιώνονται  τα πρότυπα συνεχώς. 
Αυτή η µελέτη θα επιδιώξει επίσης να καθορίσει το βαθµό στον οποίο οι αρχές της 
συνολικής παραγωγικής συντήρησης/ΤΡΜ  χρησιµοποιούνται στην  πράξη. 

Oι συγγραφεις Jonas  Hansson και Fredrik Backlund /Division of Quality 
Technology and Technology and Statistics ,Lulea University of Technology 
,Lulea,Sweden  (2003) στην νέα  έρευνα τους για την επιτυχη διαχείριση 
της:εφαρµογης του ΤΡΜ αναφέρουν τα εξής: 
Mε τη βοήθεια της συνολικής ποιοτικής διαχείρισης (ΤQM), µπορει να ενθαρρυνθεί η 
οργανωτική απόδοση µεσω της ανταγωνιστικότητος.  Η  συνολικη ποιοτική 
διαχείριση/TQM  δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεχή απόδοση του εξοπλισµού 
που έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των  τελικων προϊόντων ή ακόµα και υπηρεσιών. 
Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των µεθοδολογιών συντήρησης, όπως η συνολική 
παραγωγική συντήρηση (TPM) και η κεντροθετηµένη αξιοπιστία συντήρησης 
(Reliability Centered Maintenance/RCM). Η εφαρµογή του TPM και της RCM, 
εντούτοις, έχει αποτύχει σε πολλες περιπτωσεις ή  δεν  εφαρµοζεται σωστα.Αυτό έχει 
επηρεάσει την απόδοση και τελικά την επιβίωση των επιχειρήσεων και οργανισµων σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Αυτή η ερευνα περιλαµβάνει µια συγκριτική µελέτη 
της βιβλιογραφίας στην εφαρµογή  του TPM και της RCM, και εστιάζεται στην 
οργανωσιακή αλλαγή.  
 
 
Η µελέτη βρήκε διάφορες κοινές κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά την εφαρµογή του 
ΤΡΜ και των µεθοδολογιών συντήρησης... 
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Η ∆ιοίκηση Ολικής Παραγωγής (Total Productive or Production or 

Management – TPM) είναι µια καινοτοµική προσέγγιση για την βελτίωση της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας που στοχεύει στη µεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας του εξοπλισµού. Η προσέγγιση αυτή προσανατολίζεται στην 

συντήρηση του εξοπλισµού για τη µέγιστη αποδοτικότητά του, συνταιριάζοντας την 

οργανωσιακή κουλτούρα µιας επιχείρησης µε µια ποικιλία εργαλείων και τεχνικών που 

εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα µιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει 

αρµονία από την συνολική στρατηγική της επιχείρησης µέχρι την γραµµή παραγωγής, 

µέσω του σχεδιασµού προϊόντων και του σχεδιασµού διαδικασιών. 

 

Ο καθηγητης Hajime Yamashina από το Πανεπιστήµιο του Κιότο, της 
Ιαπωνίας/1995   στο αρθρο του Στρατηγικη Ιαπωνικων Κατασκευαστικων Εταιριων 
και ΤΡΜ αναφέρει για το θέµα τα εξής: 

Είναι ιαπωνική πολιτική να δηµιουργήσει την ευηµερία µέσω της εκβιοµηχάνισης και 
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονοµίας έχει υποστηριχθεί 
καλά από την αύξηση της βιοµηχανίας κατασκευών. Στην Ιαπωνία σταθερά θεωρείται 
ότι η ευηµερία ενός έθνους εξαρτάται από την τελειότητα της ικανότητας παραγωγής 
της και ότι εκείνοι που κατακτούν την επιτυχία θα κατακτήσουν τελικά την τεχνική 
καινοτοµία. Είναι η ιαπωνική δέσµευση για τη συνεχή τεχνική καινοτοµία στη 
βιοµηχανία κατασκευών που έχει επιτρέψει να γίνει µια κύρια οικονοµική δύναµη.  

Αυτήν την περίοδο, εντούτοις, οι ιαπωνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
αντιµετωπίζουν τον πολύ σκληρό ανταγωνισµό πρώτιστα εξ αιτίας των δραµατικών 
βελτιώσεων στην ανταγωνιστικότητα και από τις προηγµένες χώρες και από τις 
γρήγορα αυξανόµενες ασιατικές τίγρεις.(Κίνα,Ινδία). 

Η έννοια της Ολικής ∆ιοίκησης Παραγωγής (ΤΡΜ) µπορεί να εξηγηθεί απλά 

σε σχέση µε τις τρεις λέξεις: Ολική, ∆ιοίκηση, Παραγωγή. Η λέξη ¨Ολική¨ 

υποδηλώνει την ανάµιξη όλων των εργαζοµένων από όλα τα επίπεδα της επιχείρησης 

και την συνεργασία µεταξύ τους, ώστε να ευθυγραµµίσουν όλες τις δραστηριότητες 

προς την ίδια προκαθορισµένη κατεύθυνση. Αυτό το στοιχείο (η συµµετοχή όλων) 

είναι πολύ σηµαντικό. Αν δεν αναµειγνύονται και δεν συνεργάζονται όλοι µεταξύ τους, 

κανένα πρόγραµµα παραγωγικότητας δεν µπορεί να θεωρηθεί ¨ολικό¨. Η λέξη 

¨Παραγωγικότητα¨ ή ¨Παραγωγή¨ είναι απλά η αποτελεσµατική βελτίωση της 

παραγωγικής ικανότητας της οργάνωσης.  
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Η λέξη ¨απλά¨ χρησιµοποιείται µε κάποιο βαθµό ειρωνείας. Στην 

πραγµατικότητα, ο υψηλός βαθµός παραγωγικότητας έχει αποδειχτεί ότι δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί. Ωστόσο, η θεµελιώδης έννοια της παραγωγικότητας είναι απλή – θα 

έπρεπε να είναι δυνατό να ερµηνευθεί η συγκεκριµένη έννοια σε σχέση µε ισάξιες 

προσεγγίσεις για την βελτίωσή της. Βέβαια, το παραπάνω απαιτεί και το τρίτο 

συστατικό µέρος του όρου Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής (Total Production 

Management – TPM), την λέξη ¨∆ιοίκηση¨. Η λέξη ¨∆ιοίκηση¨ µπορεί απλά να 

εκφραστεί ως η πείρα ή γνώση ή ειδικότητα διοίκησης επιχειρήσεων, ωστόσο πάλι 

υπάρχουν αρκετά περίπλοκα θέµατα σε σχέση µε αυτό το πακέτο. 

Η Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής (ΤΡΜ) εγκαθιστά ένα πλήρες σύστηµα 

προληπτικής συντήρησης, που αυξάνει την αποδοτικότητα του εξοπλισµού, µειώνει τις 

βλάβες και προωθεί την αυτόνοµη συντήρηση µέσα από καθηµερινές διαδικασίες. Η 

ΤΡΜ περιλαµβάνει σταδιακά όλους τους εργαζοµένους, από την ανώτερη διοίκηση 

µέχρι το προσωπικό παραγωγής. Βασίζεται στην προώθηση της διοίκησης κινήτρων µε 

δραστηριότητες αυτόνοµων µικρών οµάδων, δηµιουργώντας συνθήκες βελτίωσης του 

ηθικού των εργαζοµένων και ικανοποίησης για την προσφορά τους. 

Επιπρόσθετα, µπορούµε να πούµε ότι η ΤΡΜ, αν ο όρος είναι Ολική 

Συντήρηση παραγωγής, είναι µια προσέγγιση συντήρησης όπου µέτρα 

διαθεσιµότητας, απόδοσης και παραγωγής υπολογίζονται για όλα τα µηχανήµατα, 

εργαλεία και εξοπλισµό. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στο να παρέχει περισσότερο 

προληπτική συντήρηση, παρά συντήρηση σαν αντίδραση, και έτσι τα προβλήµατα 

τονίζονται και αντιµετωπίζονται πριν καταρρεύσει ο εξοπλισµός ή πριν παραχθούν 

προϊόντα φτωχής ποιότητας. Η ΤΡΜ έχει 5 στόχους αν τη θεωρήσουµε σαν 

συντήρηση: 

� Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού. 

� Προσόντα εκπαίδευσης για τη συντήρηση σε όλο το προσωπικό. 

� Ενθάρρυνση όλου του προσωπικού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της 

συντήρησης. 

� Σχεδιασµός των δραστηριοτήτων της συντήρησης. 

� Στόχος για την αποφυγή της ανάγκης για συντήρηση από µηχανήµατα και 

εξοπλισµό, χωρίς να δίνεται µεγάλη σηµασία στην συντήρηση. 
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Με λίγα λόγια, µπορούµε να πούµε ότι η Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής (ΤΡΜ) 

είναι η επίµονη, συνεχής, σκληρή, µόνιµη, ακατάπαυστη, συνεχής, ακούραστη, 

σταθερή και αδιάκοπη αναζήτηση της εξάλειψης των απωλειών στις διεργασίες. 

Η Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής (ΤΡΜ) έχει δύο βασικούς σκοπούς: 

� Να συνταιριάξει, να ενσωµατώσει και να εφαρµόσει εντατικά όλες τις 

ποικίλες τεχνικές και δραστηριότητες βελτίωσης παραγωγικότητας που 

εφαρµόζονται σε µια επιχείρηση κατά τη λειτουργία της. 

� Να δηµιουργήσει ένα σύστηµα ικανό να ανταποκριθεί µε ακριβή και 

ευέλικτο τρόπο στο σηµερινό, ταχέως εξελισσόµενο και 

προσανατολισµένο στην καινοτοµία επιχειρησιακό περιβάλλον και ικανό, 

επίσης, να επιτεύξει εξαιρετικά καθορισµένα αποτελέσµατα µέσω 

ισχυρών και πολλά υποσχόµενων δραστηριοτήτων. 

Μέσα σε αυτούς τους ευρέως φάσµατος σκοπούς, υπάρχει ένας αριθµός πιο 

συγκεκριµένων στόχων: 

� Καθιέρωση συγκεκριµένων στόχων και benchmarks βελτίωσης 

αποτελεσµατικότητας προκειµένου να µπορέσει η επιχείρηση να κάνει 

ικανοποιητικά και αποτελεσµατικά αυτό που πρέπει να κάνει για να 

αυξήσει την παραγωγικότητά της. 

� Υιοθέτηση προσέγγισης που να είναι επικεντρωµένη στις προτεραιότητες 

σαν βασική στάση διοίκησης. 

� ∆ιασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης κατευθύνονται 

προς την ικανοποιητική επίτευξη των στόχων της, και ξεκάθαρη ανάδειξη 

του πώς κάθε µία δραστηριότητα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων 

της. 

� Η αποτελεσµατική δηµιουργία  µιας υψηλά υποκινούµενης, ισχυρής και 

δυναµικής οργανωσιακής δοµής για την εφαρµογή των στρατηγικών που 

έχουν επιλεγεί προκειµένου να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι. 

� Για την πραγµατοποίηση των επιθυµητών αποτελεσµάτων µε την ανάµιξη 

όλων των εργαζοµένων της επιχείρησης στη κρίσιµη αύξηση και 

αποτελεσµατική διεξαγωγή ολόκληρης της λειτουργίας της παραγωγής. 

Με αυτόν τον τρόπο, η Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής διαποτίζει όλες τις 

δραστηριότητες ενίσχυσης παραγωγικότητας που διεξάγονται από µια επιχείρηση µε 

τις εξής ιδιότητες: 
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� ∆ιαύγεια: Κάθε τι στην επιχείρηση είναι ξεκάθαρο, προσδιορισµένο και 

έχει εξηγηθεί λεπτοµερώς. 

� Σιγουριά: Το αποτέλεσµα οποιασδήποτε δραστηριότητας είναι 

επακριβώς προβλέψιµο. 

� Εµπιστοσύνη: Όλοι εµπιστεύονται ο ένας τον άλλο και υποκινούνται να 

συνεργαστούν σαν οµάδα. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής στοχεύει να 

κάνει όλες τις δραστηριότητες: 

� Εύκολες: Με τη χρήση των πιο απλών πιθανών µεθόδων για την επίτευξη 

των επιθυµητών αποτελεσµάτων. 

� Απολαυστικές: Με την δηµιουργία χαρούµενης και ευχάριστης 

ατµόσφαιρας µε καµία νύξη εξαναγκασµού ή πίεσης. 

� Ενθαρρυντικές: Με τον τονισµό των θετικών σηµείων, ώστε να 

χρησιµοποιούνται περισσότερο οι δυνάµεις της επιχείρησης παρά οι 

αδυναµίες. 

 

Όσον αφορά τις ιδιότητες, για να διασφαλιστεί η διαύγεια είναι απαραίτητο: 

� Να διατυπωθούν συνολικοί αντικειµενικοί στόχοι που να 

υποδεικνύουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση και την απόσταση που 

πρέπει ολόκληρη η επιχείρηση να διανύσει. 

� Να εξηγηθεί λεπτοµερώς και µε σαφή και καθαρό τρόπο ο σκοπός 

κάθε µία δραστηριότητας, και να αναδειχθεί συστηµατικά και 

ποσοτικά. 

� βαθµός σηµασίας κάθε µίας δραστηριότητας και η άµεση σύνδεσή του 

µε τους συνολικούς οργανωσιακούς στόχους. 

� Να γίνει ορατή η πρόοδος όλου του συστήµατος των δραστηριοτήτων 

και να αποκαλυφθούν τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί. 
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Για να προωθηθεί η σιγουριά, είναι απαραίτητο: 

� Να αναπτυχθεί µια καλώς θεµελιωµένη πεποίθηση ότι η απόδοση όλων 

των ατοµικών δραστηριοτήτων είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην 

επίτευξη των συνολικών αντικειµενικών στόχων. 

� Να αναπτυχθεί η εύλογη πεποίθηση ότι κάθε τοµέας και κάθε άτοµο 

είναι υπεύθυνο για ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού συστήµατος 

των δραστηριοτήτων, ότι κάθε ατοµική πράξη συνεισφέρει στην 

επίτευξη συνολικών αποτελεσµάτων, και ότι κανενός ατόµου της 

επιχείρησης οι προσπάθειες δεν σπαταλώνται άσκοπα.  

 

Για να αναπτυχθεί η εµπιστοσύνη, η επιχείρηση πρέπει: 

� Να δηµιουργήσει το είδος της συλλογικής εµπιστοσύνης που προέρχεται 

από την αίσθηση της αλληλεγγύης, της συµπαράστασης και βασίζεται 

στη γνώση ότι ο καθένας είναι αναµεµειγµένος στη διαδικασία 

σχεδιασµού και παίζει τον δικό του ρόλο στην επίτευξη αποτελεσµάτων. 

� Να χτίσει αµοιβαία εµπιστοσύνη, έχοντας όλους τους ανθρώπους και 

τους τοµείς να συνεργάζονται για να δηµιουργηθούν τα αποτελέσµατα. 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΤΡΜ 

 

Το σηµερινό κλίµα των επιχειρήσεων αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από ποτέ 

άλλοτε. Συµβαίνουν συνεχώς πολλές αλλαγές και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Για να µπορέσει µια επιχείρηση να επιβιώσει, πρέπει να ανταποκριθεί σε 

αυτές τις αλλαγές. Η επιχείρηση πρέπει να δηµιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον. 

Αυτό το περιβάλλον πρέπει να καλύπτει όλο το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, περιλαµβάνοντας την κουλτούρα της, το οργανωσιακό της σύστηµα και 

την οργάνωση της παραγωγής της. Αυτή η σύσταση θα πρέπει να καθιστά την 

επιχείρηση ικανή να: 

� Χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά την προχωρηµένη τεχνολογία για να 

δηµιουργήσει νέα προϊόντα και να εξερευνήσει και να αναπτύξει νέες 

περιοχές λειτουργίας. 
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� Να αναπτύξει νέα προϊόντα µε σηµαντικά βελτιωµένες λειτουργίες 

µέσω της χρήσης εξελιγµένης τεχνολογίας. 

� Να προσδιορίσει ακριβώς την ποιότητα της απόδοσης που προσδοκά η 

αγορά και να διαχειριστεί και να διοικήσει περιεκτικά και µε συνέπεια 

τον προγραµµατισµό, σχεδιασµό, παραγωγή προϊόντος και τις 

λειτουργίες ΜΚΤ µε το σκοπό προσέλκυσης αγοραστών. 

� Να αντιµετωπίσει άµεσα και ευέλικτα την σηµερινή αυξανόµενη και 

διαφορετική παραγωγή (επεκτεινόµενα προγράµµατα παραγωγής 

προϊόντων, συχνότερες αλλαγές στα µοντέλα, εντονότερες διακυµάνσεις 

στην ένταση και ποσότητα παραγωγής κτλ) 

� Να µειώσει τις τιµές και να µειώσει, επίσης, τους χρόνους κατάλληλα, 

ώστε να µπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα µε τον ανταγωνισµό και στις 

εγχώριες και στις ξένες αγορές. 

� Να δηµιουργήσει ευχάριστους χώρους εργασίας, στους οποίους οι 

εργαζόµενοι είναι υψηλά υποκινούµενοι και αποκτούν πείρα και την 

αίσθηση της ευχαρίστησης και της επίτευξης αποτελεσµάτων. 

� Να χρησιµοποιήσει εξελιγµένα συστήµατα για να δηµιουργήσει σαφή 

εικόνα των οργανωσιακών δραστηριοτήτων (περιλαµβάνοντας εκείνες 

που προηγουµένως διεξάγονταν ανεξάρτητα) από µία συνολική οπτική 

γωνία και να τις διαχειριστεί και να τις διεκπεραιώσει περιεκτικά και 

υπεύθυνα. 

Αν οι επιχειρήσεις επιθυµούν να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να 

επιτύχουν υψηλό επίπεδο κερδοφορίας, πρέπει επειγόντως να καθιερώσουν το είδος 

της σύστασης που να είναι ικανή να ανταποκριθεί ικανοποιητικά και ευέλικτα στις 

απότοµες αναστατώσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, 

πρέπει οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν µία στρατηγική στάση διοίκησης που θα τους 

επιτρέψει να ενεργήσουν σαν αυτόνοµες οντότητες, ώστε να προχωρήσουν 

συστηµατικά και ικανοποιητικά προς την επίτευξη των καθιερωµένων στόχων τους. 
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ΤΟ ΤΡΜ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΤΙΖΕΙ 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Αν εξετάζεται πάντοτε και προσανατολίζεται κάποιος µόνο στο εσωτερικό 

µέρος από κάτι (είτε αυτό είναι µια οργάνωση, µια επιχείρηση είτε οποιαδήποτε άλλη 

οντότητα), αναπόφευκτα εντοπίζονται περισσότερο οι αδυναµίες. Αυτό οδηγεί σε ένα 

αρνητικό κλίµα, όπου η έµφαση δίνεται στην εύρεση και διόρθωση των αδυναµιών και 

ελλείψεων, αφού έτσι είναι δεδοµένο, έτσι είναι το status quo. Αυτό το είδος της 

προσέγγισης δεν µπορεί να ενθαρρύνει µια επιχείρηση να θριαµβεύσει ενάντια στον 

άγριο ανταγωνισµό. Για παράδειγµα, µια οµάδα ποδοσφαίρου θα είχε λίγες προσδοκίες 

να κερδίσει έναν σηµαντικό αγώνα, αν η προετοιµασία των αθλητών αποτελούνταν 

µόνο από την εξέταση του δικού τους στυλ παιξίµατος. Πρέπει να προσανατολίζονται 

εξωτερικά, να αξιολογούν τους αντιπάλους, τις δυνάµεις και αδυναµίες των αντιπάλων 

τους και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους. 

Αντίστοιχα, µια επιχείρηση πρέπει να προσανατολιστεί στο εξωτερικό (και στο 

εξωτερικό µέρος του εαυτού της και στο εξωτερικό περιβάλλον), αν επιθυµεί να 

βελτιώσει την ανταγωνιστική δύναµη των προϊόντων της. Το εξωτερικό περιβάλλον 

περιλαµβάνει: 

� Πελάτες: Η ικανοποίηση των πελατών στην αγορά 

� Ανταγωνιστές: Άλλες επιχειρήσεις που παράγουν παρόµοια προϊόντα. 

� Κοινωνία: Το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που περιβάλλουν την 

επιχείρηση. 

Το πιο σηµαντικό από τα παραπάνω στοιχεία είναι η ικανοποίηση των πελατών. 

Αν µια επιχείρηση δεν µπορεί να προσελκύσει πελάτες ακόµη και µετά την εισαγωγή 

¨βελτιώσεων¨, δεν µπορεί να λεχθεί ότι έχει αυξήσει την παραγωγική της δύναµη 

πραγµατικά, και είναι απίθανο να αυξήσει τις πωλήσεις ή τα κέρδη της. Για αυτόν τον 

λόγο, το ΤΡΜ δίνει τόση σηµασία στην πελατοκεντρική προσέγγιση. 

Όταν µια επιχείρηση στρέφει την προσοχή της στο εξωτερικό περιβάλλον µε 

αυτόν τον τρόπο, κάποιες φορές ανακαλύπτει πως δεν είναι τόσο έµπειρη και ικανή 

όσο νόµιζε, ακόµη και στις περιοχές που περηφανευόταν. Τέτοιες δυσάρεστες 

ανακαλύψεις µπορεί να πάρουν τις ακόλουθες µορφές: 
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� Οι αγοραστές µπορεί να επιθυµούν περισσότερα από όσα προσφέρει σε 

κάποια συγκεκριµένη περιοχή (αυτό δείχνει αυταρέσκεια της επιχείρησης) 

� Οι αγοραστές επιθυµούν κάτι διαφορετικό (αυτό δείχνει υπεροψία) 

 

� Οι ανταγωνιστές είναι ισχυρότεροι σε κάποιον τοµέα (αυτό δείχνει 

κρίση). 

Ο τρίτος στόχος της ¨κοινωνίας¨ δεν θα έπρεπε να παραβλεφθεί. Οι 

επιχειρήσεις που θεωρούν τους εαυτούς τους ¨επιχειρησιακούς πολίτες¨ και θεωρούν 

τον ρόλο τους στις τοπικές κοινότητες σηµαντικούς, είναι πιθανό να πετύχουν. ∆εν 

είναι τόσο σηµαντικό το αν έχουν και κάποιες άλλες ιδιότητες µέσα στις κοινότητες 

στις οποίες υπάρχουν. 

Το ΤΡΜ δίνει σηµαντική προτεραιότητα στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση 

εκείνων των τοµέων που χρειάζονται κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το ΤΡΜ 

αγνοεί τα µαθήµατα που µπορεί να πάρει µια επιχείρηση από την προσεκτική ανάλυση 

της τρέχουσας κατάστασης – αυτά τα µαθήµατα θεωρούνται µέρος της συνολικής της 

εικόνας. Ο συνδυασµός εσωτερικών και εξωτερικών οπτικών γωνιών θέτει ένα 

σταθερό γενικό πλαίσιο σε τέτοιες αναλύσεις και επιτρέπει µία εσωστρεφή 

προσέγγιση, που εντοπίζει τα σφάλµατα να αντικατασταθεί από µία κουλτούρα 

χτισίµατος των δυνάµεων τονίζοντας τα θετικά, µε την προσοχή όλων επικεντρωµένη 

στην γοήτευση και προσέλκυση του αγοραστή. Αυτό µπορεί να παρέχει και το κίνητρο 

για σηµαντικές τεχνικές προόδους. 
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Οι συγγραφεις Rajiv Kumar Sharma, Dinesh Kumar και Pradeep Kumar / IIT 
Roorkee, Roorkee, Ιndia/2006 στο άρθρο τους  *Τελειοτητα κατασκευης µεσω της 
εφαρµογης TPM /Μια πρακτική ανάλυση*, 

εξετάζουν  την ανάγκη να αναπτυχθούν διάφορες πρακτικές συντήρησης  και να 
εφαρµοστούν.Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το TPM όχι µόνο οδηγεί στην αύξηση της 
αποδοσης/efficiency και της αποτελεσµατικοτητος/effectivenes αλλά και στην µείωση 
των απωλειών /losses σε εργατοώρες,ενέργεια και υλικά. Η εφαρµογή του πρωτότυπου 
εργαλείου του  TPM  
µπορεί να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους επαγγελµατίες να 
προετοιµάσουν τις εγκαταστάσεις ή τις µονάδες τους ώστε να αντιµετωπίσουν τις 
προκλήσεις στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Ο  παγκόσµιος ανταγωνισµός που χαρακτηρίστηκε και από την ώθηση της τεχνολογίας 
ανάγκασε τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την παγκόσµια ποιότητα µέσω της συνεχούς 
βελτίωσης στα προϊόντα και τις διαδικασίες τους. 

 Σήµερα, διάφορες καινοτόµες τεχνικές και διοικητικές πρακτικές όπως η συνολική 
προληπτική συντήρηση (TPM) η  συνολική ποιοτική διαχείριση (ΤQM ) ,η  αλλαγή της 
επιχειρησιακής διαδικασίας/Business Process Reengineering (BPR) , ο 
προγραµµατισµός απαίτησης υλικών/Materials Requuirement Planning/ (MRP) ,οι 
επιχειρηµατικοί πόροι που προγραµµατίζει / Enterprise Resource Planning(ERP) και η 
θεωρια των χαµηλων αποθεµατων (Just In Time /JIT) συµβαλλουν στην  βιωσιµότητα 
των επιχειρησεων . 

 Με τον αυξανόµενο ανταγωνισµό, οι απαιτήσεις σε προϊόντα µε την υψηλότερη 
ποιότητα, ο γρηγορότερος χρόνος παράδοσης έχει αναγκάσει τις επιχειρήσεις να 
µετατρέψουν τις ελεγχόµενες συµβατικές πρακτικές κατασκευής σε υπολογιστικές  
πρακτικές κατασκευής όπως τα ευέλικτα  συστήµατα κατασκευής (Flexible 
Manufacturing Systems/FMS) 

Παραδείγµατος χάριν, σε ένα ιδιαίτερα ενσωµατωµένο σύστηµα κατασκευής όπως ένα 
συστηµα FMS, τα µηχανήµατα είναι ενσωµατωµένα µε το σύνθετο δίκτυο 
υπολογιστών  

                                                                                            ΟΟρριισσµµόόςς  TTPPMM    

ΗΗ  εεππίίµµοοννηη,,  σσυυννεεχχήήςς,,  σσκκλληηρρήή,,  µµόόννιιµµηη,,  αακκααττάάππααυυσσττηη,,  
σσυυννεεππήήςς,,  αακκοούύρραασσττηη,,  σσκκλληηρρηη,,  σσττααθθεερρήή  κκααιι    

ααδδιιάάκκοοππηη  ααννααζζήήττηησσηη  ττηηςς  εεξξάάλλλλεειιψψηηςςττωωνν  ααππωωλλεειιώώνν  
σσττιιςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς..    

ΟΟλλιικκήή    ΠΠααρρααγγωωγγιικκήή  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  
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Κάθε µηχανή σε ένα συστηµα FMS είναι ένας συνδυασµός πολλών 
υποσυγκεντρώσεων, όπου κάθε υποσυγκρότηµα είναι  το ίδιο σύνθετο και αποτελείται 
από πολλά ανόµοια αλληλοεξαρτώµενα συστατικά (µηχανικός, ηλεκτρονικός, 
υδραυλικός, λογισµικό). 

Είναι αρκετά εµφανές ότι οι παραδοσιακές δραστηριότητες συντήρησης που 

βασίζονται στην αντιδραστική συντήρηση προσέγγισης, (πχ σπασίµατα) δεν θα 

ικανοποιήσουν πλέον τις ανάγκες των σύγχρονων συστηµάτων κατασκευής. Εποµένως, 

η ανάπτυξη, η υιοθέτηση και η πρακτική των νέων στρατηγικών συντήρησης µε µια 

εστίαση στο πώς να αυξήσουν τον  χρόνο παραγωγής µε τη µεγιστοποίηση της 

διαθεσιµότητας των µηχανηµάτων και σε συνδυασµό µε την  αποφυγή  των 

σταµατηµάτων, έχουν γίνει ουσιαστικές.Τέτοιες είναι το ΤΡΜ και η RCM. 

 

ΤΟ ΤΡΜ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΛΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

 

Ένα πρόγραµµα Ολικής παραγωγής πρέπει να είναι περιεκτικό και για να 

επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το ολοκληρωµένο σύστηµα 

αντικειµενικών στόχων, στρατηγικών, ευθυνών, και αποτελεσµάτων που να καλύπτει 

ολόκληρο το περιθώριο εφαρµογής (εργοστασίου, επιχείρησης, ή επιχειρησιακής 

οµάδας), πρέπει να είναι ξεκάθαρο και ορατό σε όποιον αναµειγνύεται στη διαδικασία. 

Κάθε ένας πρέπει να είναι άµεσα ικανός να δίνει απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις: 

� Ποια είναι τα θέµατα παραγωγικότητας που προσαγορεύονται; 

 

� Ποιοι είναι οι συνολικοί αντικειµενικοί στόχοι που αφορούν την 

παραγωγικότητα; 

� Πως αυτοί οι στόχοι κλονίστηκαν; 

� Ποιοι είναι οι ατοµικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σαν αποτέλεσµα 

των παραπάνω; 

� Ποιες είναι οι στρατηγικές που πρέπει να εξεταστούν και να επιλεγούν για 

να πραγµατοποιηθούν οι συνολικοί στόχοι; 
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� Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών και ποιο 

είναι το χρονοδιάγραµµά τους; 

� Ποια είναι τα αποτελέσµατα που πρέπει να επιτευχθούν µέσα από αυτές τις 

στρατηγικές και από πότε; 

� Ποια είναι τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέχρι τώρα; 

Κάθε οργάνωση πρέπει να επινοήσει τα δικά της πιο κατάλληλα οπτικά 

συστήµατα έκθεσης για να επιτευχθεί η διαφάνεια που είναι απαραίτητη και για να 

πραγµατοποιηθεί αυτό που έχει σχεδιαστεί, να εξεταστεί αυτό που πραγµατοποιείται 

και τι έχει αποκτηθεί µέσα από τη γνώση για το ΤΡΜ. Πρέπει να γίνει πλήρως 

κατανοητή από την διοικητική οµάδα η σχέση των στόχων, στρατηγικών, και 

αντικειµενικών σκοπών.  

                           ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΡΜ 
 
 
Για να µπορέσουµε να εργαστούµε κατά ΤΡΜ ακολουθούµε µια δοµηµένη και 

ρεαλιστική προσέγγιση για συνεχή βελτίωση. Καταρχήν, πρέπει να ακολουθείται η 

προσέγγιση βήµα – βήµα, όπου υπάρχει ένα σύστηµα επιθεωρήσεων καλά 

τεκµηριωµένο σε διαφορετικά επίπεδα που να διατηρεί την βελτίωση που έχει 

επιτευχθεί. Ο προσανατολισµός πρέπει να είναι πάντα στην επιχείρηση, γιατί 

διαφορετικά θα σηµαίνει ότι η επιχείρηση είναι έξω από τους στόχους., ενώ είναι 

σηµαντικό η επιχείρηση να οδηγείται από τα αποτελέσµατα, αφού κύριος σκοπός είναι 

η εξάλειψη των σηµαντικότερων εµποδίων για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

λειτουργία. Όταν η επιχείρηση εργάζεται κατά ΤΡΜ, τονώνονται οι µικρές οµάδες 

δράσης, υπάρχουν, δηλαδή, πολύ – λειτουργικές οµάδες. Αυτό που πρέπει να αλλάξει 

είναι το σκεπτικό της επιχείρησης και να προσανατολιστεί σε µια κουλτούρα  

µηδενικών απωλειών. 
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Κατά την προσέγγιση ΤΡΜ είναι σηµαντικό να υπάρχει συστηµατική σκέψη. 

Πιο συγκεκριµένα, είναι σηµαντικό κάθε φορά να κατανοείται πλήρως η κατάσταση 

που πρέπει να αντιµετωπιστεί και να καθοριστούν οι προτεραιότητες που είναι 

απαραίτητες για τον συντονισµό του έργου και να γίνει η διαδικασία µε το σωστό 

τρόπο. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο εργαλείο για 

κάθε ένα πρόβληµα γιατί θα µπορεί να αντιµετωπίζεται πιο σωστά και να δίνονται οι 

καλύτερες δυνατές λύσεις. Φυσικά, πρέπει να επιλέγονται οι σωστοί και κατάλληλοι 

άνθρωποι, ακριβώς γιατί θα έχουν γνώσεις, εµπειρίες και καλύτερες λύσεις για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στους 

στόχους που έχουν τεθεί, επειδή έτσι µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης ενός 

προβλήµατος. Τέλος, είναι σηµαντικό να παρακολουθούνται τα αποτελέσµατα που 

επιτυγχάνονται κάθε φορά, διότι δίνουν ιδέες για πιθανές επιδιορθώσεις των 

διαδικασιών και εργαλείων που χρησιµοποιούνται. Οι πόροι δεν µπορούν να είναι 

διαθέσιµοι και δεδοµένης της περιορισµένης αυτής διαθεσιµότητας, πρέπει η εργασία 

και όλες οι διαδικασίες ή διάφορες λειτουργίες να πραγµατοποιούνται µε 

προτεραιότητες. 

 Problem solving always starts with meticulous inves tigation !Problem solving always starts with meticulous inves tigation !

••  ΚΚααττααννννόόηησσεε  λλεεππττοοµµεερρώώςς  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  

••  ΚΚααθθόόρριισσεε  ττιιςς  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  

••  ΚΚααθθόόρριισσεε  ττοο  κκααττααλλλληηλλοο  εερργγααλλεείίοο  γγιιαα  κκάάθθεε  
ππρρόόββλληηµµαα  

••  ΕΕννέέππλλεεξξεε  ττοουυςς  σσχχεεττιικκοούύςς  ααννθθρρώώπποουυςς  

••  ΕΕππιικκέέννττρρωωννεε  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  σσττοο  σσττόόχχοο  

••  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

Προσεγγιση   TPM 
Συστηµατικη σκεψη 
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Η Ολική ∆ιοίκηση Παραγωγής (ΤΡΜ) είναι αυτή που βοηθά στην οικοδόµηση 

µιας εταιρικής φιλοσοφίας, που επιδιώκει την βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος 

παραγωγής 

. Επίσης, µπορεί να δηµιουργήσει ένα σύστηµα που εµποδίζει οποιαδήποτε 

απώλεια, για παράδειγµα, να επιτευχθούν ¨µηδενικά σφάλµατα, µηδενικά ατυχήµατα, 

µηδενικά ελαττωµατικά προϊόντα¨. Το σύστηµα αυτό είναι βασισµένο στην 

πραγµατικότητα, πάνω από τον κύκλο ζωής του συστήµατος παραγωγής. Η Ολική 

∆ιοίκηση Παραγωγής ή Συντήρησης καλύπτει όλα τα τµήµατα της επιχείρησης 

(παραγωγή, συντήρηση, εκπαίδευση), ακριβώς για να είναι σε θέση να 

πραγµατοποιηθεί σωστά µέσα σε µια επιχείρηση και να τη βοηθήσει όσο γίνεται 

περισσότερο να επιτελέσει σωστά τις λειτουργίες της. Επειδή ακριβώς καλύπτει όλα τα 

τµήµατα µιας επιχείρησης, απαιτεί πλήρη ανάµιξη από το µεγαλύτερο στέλεχος µέχρι 

τον χειριστή. Και, σίγουρα, όλοι οι συµµετέχοντες σε µια επιχείρηση εργαζόµενοι σε 

οµάδες, επιτυγχάνονται οι µηδενικές απώλειες. 

Μπορούµε να αναφέρουµε µερικές διαφορετικές επεξηγήσεις πάνω στην Ολική 

∆ιοίκηση Παραγωγής (ΤΡΜ). Αυτές είναι: 

� Το ΤΡΜ είναι µια λογική και δοµηµένη µονάδα µεθοδολογιών που είναι 

συνδεδεµένες µεταξύ τους. 

� Το ΤΡΜ είναι µια µεταρρυθµιστική φιλοσοφία, που δουλεύει µε 

καινούριες ή υπάρχουσες διεργασίες, σε µικρές ή και σε µεγάλες 

επιχειρήσεις. 

ΕΕππίίκκεεννττρροο  ΟΟιι  ππόόρροοιι  δδεενν  εείίννααιι  ππάάνντταα  δδιιααθθέέσσιιµµοοιι,,  γγιιαα  
ααυυττόό  ::   δδοούύλλεευυεε  ππάάνντταα  µµεε  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  

ΟΟρρααµµαα  
ΑΑνν  µµπποορροούύµµεε  νναα  ττοο  δδοούύµµεε,,  ττόόττεε  µµπποορροούύµµεε  
νναα  ττοο  ππεεττύύχχοουυµµεε  

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ΟΟ  κκααθθέέννααςς  έέχχεειι  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  εεµµππεειιρρίίεεςς::   
χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  σσεε  ττεεςς  !!  

∆∆ιιααττήήρρηησσηη  ΜΜόόννοο  οο  σσυυχχννόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  κκααιι  ηη  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  
µµπποορρεείί  νναα  εεππιιττύύχχεειι  ττηηνν  δδιιααττηηρρηησσιιµµόόττηητταα  γγιιαα  
ααυυττόό  ::     εεππιιθθεεώώρρηησσεε  ττοο!!  
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� Το ΤΡΜ είναι µιας µέθοδος υποστήριξης στον αυτόνοµο τρόπο 

εργασίας, ενσωµατώνοντας εργαλεία µε την µέθοδο βήµα προς βήµα. 

Έτσι λοιπόν, µε την διενέργεια του ΤΡΜ σε µια επιχείρηση είναι δυνατό να 

επιτευχθούν οι εξής στόχοι: 

 

� Να µεγιστοποιηθεί η απόδοση του εξοπλισµού, ειδικά στο ΟΡΙ (Operational 

Production Indicator – ∆είκτης Λειτουργικής απόδοσης), να µεγιστοποιηθεί 

η ασφάλεια, η ποιότητα, το κόστος. ∆ιασφαλίζει, δηλαδή, συντηρήσιµα 

αποτελέσµατα. 

� Να αναπτυχθεί ένας στιβαρός οργανισµός και βάση µεθοδολογίας µέσα από 

την εφαρµογή πλήρους δοµής εργασίας σε οµάδες, µε αυξηµένη αυτονοµία 

και καθαρούς ρόλους και υπευθυνότητες. 

� Να δηµιουργηθεί η επίγνωση της ανάγκης  για συνεχή βελτίωση, 

εγκαθιστώντας δείκτες µέτρησης (KPI’s) για κάθε διεργασία. 

� Να προάγει την εργασία σε οµάδες, δηµιουργώντας απλούς κανόνες και 

διαδικασίες καθαρισµού, επιθεώρησης, λίπανσης, και σφιξίµατος (CILT – 

Cleaning Inspecting Lubricating Tighting), διασφαλίζοντας το δέσιµο των 

χειριστών µε τον εξοπλισµό. Αυξάνονται οι δεξιότητες και ικανότητες των 

χειριστών και τεχνικών µέσα από ένα ειδικό εκπαιδευτικό και επιµορφωτικό 

πρόγραµµα. 

� Να βελτιστοποιήσει την οργάνωση της συντήρησης. 

� Να παρακινήσει τους εργαζόµενους εµπλέκοντάς τους σε ένα κοινό και 

µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα, µε καθαρούς ορατούς στόχους και 

προκαλώντας τους µε την καθοδήγηση και την παροχή δυνατοτήτων. 

Έτσι λοιπόν, συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε για το ΤΡΜ: 

� Το ΤΡΜ µπορεί να είναι δύσκολο, και χρονοβόρο στην  εφαρµογή, αλλά η 

ανταµοιβή αξίζει τον κόπο. 

� Το ΤΡΜ έχει να κάνει µε τον αν είναι κάποιος πρακτικός, λογικός, έξυπνος. 

Να υπάρχει, δηλαδή, κοινή λογική. 

� Το ΤΡΜ έχει να κάνει µε ανθρώπους και µηχανές, και πώς δουλεύουν µαζί 

αρµονικά. Να δουλεύει κάποιος πιο σοφά, παρά πιο σκληρά. 

� Το ΤΡΜ έχει να κάνει µε την βελτίωση των standards της εργασίας, 

βελτιώνοντας ανθρώπους και µηχανές. 
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� Το ΤΡΜ έχει να κάνε µε επιµόρφωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση του 

προσωπικού. 

�  Το ΤΡΜ απαιτεί χρόνο για να µάθει κανείς, να αλλάξει και να προσαρµοστεί 

σε νέους τρόπους, τεχνολογίες και συστήµατα. 

� Το ΤΡΜ, τέλος, πάνω από όλα χρειάζεται δέσµευση, υποστήριξη, κατανόηση 

και υποµονή. 
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����      ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΡΜ 
 

Το ΤΡΜ κοινά θεωρείται σαν ένα σύνολο πυλώνων που έχουν χτιστεί πάνω σε 

µια κοινή βάση, και όλοι αυτοί οι πυλώνες υποστηρίζουν τον κοινό στόχο. Υπάρχουν 

διαφορετικοί αριθµοί πυλώνων και πολλοί πυλώνες καθορίζουν τύπους. Οι 

συγκεκριµένοι πυλώνες έχουν µία κοινή δοµή και είναι οι εξής: 

� Αυτόνοµη συντήρηση (Autonomous Maintenance): AM  

Η Αυτόνοµη Συντήρηση στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους χειριστές 

µηχανηµάτων να διεξάγουν οι ίδιοι την συντήρηση, η οποία µπορεί να 

διατηρήσει τα µηχανήµατα παραγωγικά και να περιορίσει τον αριθµό 

των ελαττωµάτων ή ατελειών που παράγονται. 

� Εστίαση σε βελτίωση/Focus Improvement/FI (Kaizen):  

Η Εστίαση σε Βελτίωση (εστιασµένη), µε λίγα λόγια, θεωρείται η 

συνεχής βελτίωση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού. 

 

Οι συγγραφεις Shamsuddin Ahmed, Masjuki Hj. Hassan και Zahari Τaha  
/University of Malaya,Kuala Lumpur, Malaysia/2005 στο αρθρο τους *Το ΤΡΜ 
µπορεί να πάει πιο πέρα από την Συντήρηση*,αναφέρουν ότι: 

Το  TPM για να αναπτυχθεί χρειάζεται ένα πρόγραµµα εφαρµογής, για να προωθήσει 
µια ισχυρή επιχειρησιακή δοµή και µια φιλοσοφία. 

 Στην αρχή , οι ιαπωνικές επιχειρήσεις εξέτασαν τρεις σηµαντικούς παράγοντες: 
περιβάλλον κινήτρου, ικανότητας και εργασίας. 

 Εντούτοις, στη σηµερινή προσαρµοσµένη παγκόσµια αγορά, ένας οργανισµός ή µια 
επίχειρηση πρέπει να προσπαθεί συνεχώς και να µαθαινει/learning organisation,  

Για τις επιτυχείς και συνεχείς πρακτικές των δραστηριοτήτων TPM, η φιλοσοφία του 
πρέπει να ενσωµατωθεί στη στρατηγική πολιτική της επιχείρησης, περιγράφοντας τη 
δοµή και το επίπεδο µέσα στις οποίες  οι εγκαταστάσεις πρόκειται να εκτελέσουν τη 
συντήρηση προκειµένου να υποστηριχθεί η παραγωγή.   

∆εδοµένου ότι το TPM απαιτεί τη συµµετοχή όλων των εργοζοµένων, των στελεχών 
και των προµηθευτών, ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα καθώς επίσης 
και το επίπεδο ικανότητας του εργαζοµένου, ο χρόνος εφαρµογής του µπορεί να 
ποικίλει και να διαφέρει..  

 



 25 

 

Εντούτοις,σε µια µεγάλη οργάνωση, προκειµένου να επιτευχθούν τα significant 
/σηµαντικά αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς του προγράµµατος TPM προτείνεται 
ένα χρονοδιαγραµµα  δύο έως τριών ετών τουλάχιστον.  

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτηµα του µικρότερου αριθµού 
ανθρώπων και µπορούν να φθάσουν σε µια µικρότερη χρονική περίοδο. Μια επιθετική 
προσπάθεια είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν. Το TPM για να πετύχει, τα 
ακόλουθα βήµατα πρέπει  να είναι προσεκτικά.  

Εάν το σύστηµα γίνεται κατανοητό επαρκώς και όλα τα εµπλεκοµενα µέρη έχουν την 
πειθαρχια και την θέληση  να ανταποκριθούν στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί, τα 
πρώτα αποτελεσµατα µπορει να φανούν σε πολύ σύντοµο χρόνο  

Οι εταιρίες επιτυγχάνουν συνήθως το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε τρεις τρόπους: µε 
την παραγωγή των προϊόντων καλύτερης ποιότητας, µε την καλύτερη και γρηγορότερη 
εξυπηρέτηση πελατών, και µε την µείωση του κόστους παραγωγής. (Umble και 
Sriknath, 1990).  

Για να πετύχει οποιοδήποτε σύγχρονο σύστηµα, το καθένα  στέλεχος της  διοίκησης σε 
οποιοδήποτε  επίπεδο ιεραρχίας πρέπει να καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες, και να 
φθάνει  στους στόχους της εταιρίας µέσω της ενεργής συµµετοχής και προσπάθειας 
όλων.  

Στο βιβλιο του Ιntroduction to TPM o συγγραφεας  S.Nakajima/Cambridge 
productivity press (1988) αναφέρεται στην σχέση του ΤΡΜ και του Reliability  
Centered Maintenance/RCM.και  επισηµαίνει τους 5 βασικούς στόχους του 
TPM.Επίσης κάνει λόγο για την απόδοση των µηχανηµάτων µέσω της διαδικασίας της 
αυτόνοµης συντήρησης,δηλ. ο χειριστής να είναι υπεύθυνος και για την συντήρηση 
των µηχανηµάτων. 

Επίσης αναφέρεται στην προληπτική συντήρηση µε σκοπό την καλή κατάσταση και 
µακροζωία του εξοπλισµού  

και στην εκπαίδευση όλων των εµπλεκοµένων,δηλ χειριστών παραγωγής και 
µηχανικών συντήρησης µε απώτερο σκοπό τη µείωση πάσης φύσεως απωλειών /losses 

 

� Προγραµµατισµένη Συντήρηση (Planned Maintenance):PM  

Η Προγραµµατισµένη Συντήρηση επικεντρώνεται στο να διεξάγει 

περισσότερο προληπτική συντήρηση, παρά συντήρηση σαν αντίδραση 

σε αποτυχίες των µηχανηµάτων. 

 

Οι συγγραφεις Shamsuddin Ahmed, Masjuki Hj. Hassan και Zahari Τaha  
/University of Malaya,Kuala Lumpur, Malaysia/2005 στο αρθρο τους *Το ΤΡΜ 
µπορεί να πάει πιο πέρα από την Συντήρηση*,αναφέρουν ότι: 
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Το  TPM για να αναπτυχθεί χρειάζεται ένα πρόγραµµα εφαρµογής, για να προωθήσει 
µια ισχυρή επιχειρησιακή δοµή και µια φιλοσοφία. 

 Στην αρχή , οι ιαπωνικές επιχειρήσεις εξέτασαν τρεις σηµαντικούς παράγοντες: 
περιβάλλον κινήτρου, ικανότητας και εργασίας. 

 Εντούτοις, στη σηµερινή προσαρµοσµένη παγκόσµια αγορά, ένας οργανισµός ή µια 
επίχειρηση πρέπει να προσπαθεί συνεχώς και να µαθαινει/learning organisation,  

Για τις επιτυχείς και συνεχείς πρακτικές των δραστηριοτήτων TPM, η φιλοσοφία του 
πρέπει να ενσωµατωθεί στη στρατηγική πολιτική της επιχείρησης, περιγράφοντας τη 
δοµή και το επίπεδο µέσα στις οποίες  οι εγκαταστάσεις πρόκειται να εκτελέσουν τη 
συντήρηση προκειµένου να υποστηριχθεί η παραγωγή.   

∆εδοµένου ότι το TPM απαιτεί τη συµµετοχή όλων των εργοζοµένων, των στελεχών 
και των προµηθευτών, ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα καθώς επίσης 
και το επίπεδο ικανότητας του εργαζοµένου, ο χρόνος εφαρµογής του µπορεί να 
ποικίλει και να διαφέρει..  

Εντούτοις,σε µια µεγάλη οργάνωση, προκειµένου να επιτευχθούν τα significant 
/σηµαντικά αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς του προγράµµατος TPM προτείνεται 
ένα χρονοδιαγραµµα  δύο έως τριών ετών τουλάχιστον.  

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτηµα του µικρότερου αριθµού 
ανθρώπων και µπορούν να φθάσουν σε µια µικρότερη χρονική περίοδο. Μια επιθετική 
προσπάθεια είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν. Το TPM για να πετύχει, τα 
ακόλουθα βήµατα πρέπει  να είναι προσεκτικά.  

Εάν το σύστηµα γίνεται κατανοητό επαρκώς και όλα τα εµπλεκοµενα µέρη έχουν την 
πειθαρχια και την θέληση  να ανταποκριθούν στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί, τα 
πρώτα αποτελεσµατα µπορει να φανούν σε πολύ σύντοµο χρόνο  

Οι εταιρίες επιτυγχάνουν συνήθως το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε τρεις τρόπους: µε 
την παραγωγή των προϊόντων καλύτερης ποιότητας, µε την καλύτερη και γρηγορότερη 
εξυπηρέτηση πελατών, και µε την µείωση του κόστους παραγωγής. (Umble και 
Sriknath, 1990).  

Για να πετύχει οποιοδήποτε σύγχρονο σύστηµα, το καθένα  στέλεχος της  διοίκησης σε 
οποιοδήποτε  επίπεδο ιεραρχίας πρέπει να καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες, και να 
φθάνει  στους στόχους της εταιρίας µέσω της ενεργής συµµετοχής και προσπάθειας 
όλων.  
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� Ποιοτική Συντήρηση (Quality Maintenance): QM 

Η Ποιοτική Συντήρηση στοχεύει στο να παράγει και να διατηρήσει 

συνθήκες µε µηδενικές απώλειες, επικεντρώνοντας τις βελτιώσεις στα 

στοιχεία των µηχανηµάτων ή του εξοπλισµού που έχουν µια επιρροή 

στην ποιότητα των προϊόντων. 

� Αρχικός Έλεγχος(Initial Control) IC  

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί η παρούσα κατάσταση και 

να εντοπιστεί τι χρειάζεται για τη βελτίωσή του. 

� Επιµόρφωση / Εκπαίδευση –Education &Training/ E&T 

         Η επιµόρφωση / εκπαίδευση των εργατών και των τεχνητών είναι ο 

επόµενος πυλώνας που     γίνεται για την πραγµατοποίηση της λειτουργίας 

των µηχανηµάτων. Γίνεται, επίσης, προκειµένου να µάθουν οι ίδιοι οι εργάτες 

να πραγµατοποιούν από µόνοι τους τη λειτουργία της συντήρησης. Αυτό 

µπορεί να τους ενθαρρύνει να διατηρήσουν τα δικά τους µηχανήµατα, να 

κατανοήσουν το λόγο που µπορεί να συµβαίνουν οι απώλειες και να 

προτείνουν τρόπους αποφυγής των απωλειών, ώστε να µην ξανασυµβούν. 

 

 

� ΤΡΜ Γραφείου (TPM in the Office): TO 

Το ΤΡΜ Γραφείου στοχεύει στο να αναπτύξει και να βελτιώσει όλες 

λειτουργίες του γραφείου για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να 

µειωθούν οι απώλειες. 

 

Oι συγγραφεις Nihar Kanta Patra,Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Παραγωγής Kansbahal, 
Ινδία,Jayanta Kumar Tripathy Ινστιτούτο Ανάπτυξης  
Αhmedabad Ινδία Dr B. K. Choudhary  Tµήµα επιστηµών πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Sambalpur, Ινδία , 

στο αρθρο τους * Εφαρµογη του ΤΡΜ στο Γραφειο/TPM in the office /Παραδειγµα 
εφαρµογης σε µια βιβλιοθηκη*, αναφέρουν εν συντοµία τους λόγους και τα οφέλη της 
εφαρµογης του ΤΡΜ  στο γραφείο και εξηγούν τις πολιτικές, τους στόχους, και τη 
µεθοδολογία που χρησιµοποιούνται στη βιβλιοθήκη. αυτη .Εξηγούν επίσης τους 
ιαπωνικούς όρους, οι οποίοι είναι γνωστοί ως 5S.  
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SIFT/SWEEP/SUSTAIN/SELF DISCIPLINE/SORT 

 Βρίσκοντας το S ο στόχος ενός προγράµµατος TPM είναι να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα και να βελτιωθεί το ηθικό των εργαζοµένων και η ικανοποίηση 
εργασίας. Αυτή η µελέτη έδειξε αυτά τα πλεονεκτήµατα και οφέλη, αλλά υπάρχουν 
ζητήµατα επιµόρφωσης και εκπαίδευσης που πρέπει να αντιµετωπιστούν για  την 
επιτυχία του προγράµµατος.   

Η παγκόσµια αγορά έχει γίνει όλο και περισσότερο ανταγωνιστική και οι 
οργανισµοί/επιχειρήσεις βρίσκονται αντιµέτωπες µε την πρόκληση συνεχούς 
βελτίωσης στις υπηρεσίες και προιόντα για τη συνεχή ικανοποίηση πελατών. Αυτό 
απαιτεί τη βελτιωµένη απόδοση µε την µειωση των δαπανών ,την αύξησης της 
παραγωγικότητας, την βελτιωση της ποιότητος και την έγκαιρη παραδόση των 
προιόντων. 

Η δυνατότητα ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης να επιτύχει  µια θέση στην  
παγκόσµια αγορά  εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από  το εάν µπορεί να πάρει όλες 
αυτές τις διάφορες λειτουργίες και να τις ενσωµατώσει µέσα στην οργάνωσή 
της,ταυτόχρονα παρά διαδοχικά.  

Πρέπει όµως να δοθεί η ανάλογη προσοχή και να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισµοί στα 
τµήµατα που προκαλούν τη δυσπιστία, τον ανταγωνισµό και τη δυσλειτουργία, οι  
οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε απώλειες/losses, και την µείωση της αποδοτικότητας     

Σύµφωνα µε το άρθρο το TPM είναι µια δυναµική φιλοσοφία συντήρησης που φέρνει 
µια ριζική αποµάκρυνση από τη διορθωτική συντήρηση . 

Στοχεύει να µειώσει τις αποτυχίες, τις απώλειες οργάνωσης και άλλες αιτίες της 
µειωµένης παραγωγικότητας αλλά χρειάζεται και η συµµετοχή των χειριστών στη 
συντήρηση των µηχανηµάτων . 

Ο πατέρας  του TPM, Nakajima (1988) είχε δώσει την αρχική προσέγγιση του, TPM 
ως παραγωγικής συντήρησης που πραγµατοποιειται από όλους τους εργαζοµενους 
µέσω των µικρών δραστηριοτήτων οµάδας και µπορεί να αντιµετωπισθεί ως 
συντήρηση εξοπλισµού που εκτελείται  σε επιχειρησιακή βάση. 

Το   TPM είναι ένα χαµηλού κόστους εντατικό σύστηµα για την αποτελεσµατικότητα 
εξοπλισµού µε την ανάµειξη ολόκληρης της επιχείρησης σε ένα προληπτικό πρόγραµµα 
συντήρησης (Noori και Radford, 1995)  

Είναι η διαχείριση συντήρησης για να κρατήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό 
σε πιό υψηλό παραγωγικό επίπεδό του µέσω της συνεργασίας όλων των τοµέων της 
οργάνωσης (Al Bestereld,1999).   

Περισσότεροι ορισµοί εχουν περιγραφεί από  τους Bamber  (1999), Ahmed (2000) και 
Heizer (2001).  

Συνεπώς, το TPM παρέχει το πλαίσιο ενός παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας όπου 
όλοι οι εργαζόµενοι ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης µέσω των δραστηριοτήτων 
µικρών οµάδων εκτελούν την εργασία συντήρησης συνεχώς κατά τρόπο κοινό µέσω 
της καταγραφής, της αποφυγής και της ελαχιστοποίησης  των απωλειών.  
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Λειτουργεί καλά από κοινού µε την φιλοσοφία Zero losses "καµµιά απωλεια " και  µε 
την  φιλοσοφία   *χωρις ατέλειες* (προσέγγιση Just In Time/JIT).  

Με την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων και ενώ η µέση αποτελεσµατικότητα 
εξοπλισµού στις αµερικανικές βιοµηχανίες ήταν 25-35%, οι βιοµηχανίες  που 
χρησιµοποιούν  TPM θα µπορούσαν να την αυξήσουν σε ποσοστό 85 %(Rodrigez , 
1990).  

Η έννοια της λέξης "συνολική αποτελεσµατικότητα"  χρησιµοποιείται πάρα πολύ  στην 
αναζήτηση του οικονοµικού efficiency ή του profitability, τη "συνολική συµµετοχή" 
για να εξασφαλίσει αυτόνοµο περιβάλλον συντήρησης για τους χειριστές και τις µικρές 
οµάδες, και τη "συνολική προληπτική ή προφητική διαχείριση" και για να βελτιώσει τη 
συντηρησιµότητα . 

Μια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει τη συνολική παραγωγική βελτίωση εάν θα 
µπορούσε να επιτύχει µια ισορροπία στον όγκο παραγωγής,στην άριστη ποιότητα,στην 
έγκαιρη ηµεροµηνία παράδοσης,στο χαµηλό κόστος παραγωγής, και στην ασφάλεια 
και το ηθικό.του προσωπικού. 

 Ο ρόλος του παραγωγικού εξοπλισµού είναι ζωτικής σηµασίας.Το χρήµα, τα υλικά και 
τα µηχανήµατα είναι οι σηµαντικότεροι πόροι που ελέγχονται από τους ανθρώπινους 
παράγοντες στο πλαίσιο ενός αντικειµενικού συστήµατος διοικητικού ελέγχου. 
Εντούτοις,ο άνθρωπος, ο πιό βιώσιµος και σηµσντικός πόρος ρυθµίζεται από τις 
διάφορες διοικητικές µορφές  π.χ. επιτακτικές, συµµετοχικές, κ.λπ.... Η διαχείριση του 
TPM φέρνει την καθεµία, από το σχεδιασµό του εξοπλισµού µέχρι το περιβάλλον 
εργασίας.(Al Bamber ,  1999).
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� Ασφάλεια, Υγιεινή και Περιβάλλον (Safety, Health and 

Environment):SHE 

Ο τελευταίος πυλώνας του ΤΡΜ, η Ασφάλεια, Υγιεινή και Περιβάλλον 

στοχεύει στο να ελαττώσει τον αριθµό των ατυχηµάτων τα προβλήµατα 

υγείας και την καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Η µεθοδολογία ΤΡΜ µετράει ¨6 σηµαντικές απώλειες¨, οι οποίες είναι: βλάβες 

µηχανηµάτων, ρυθµίσεις µηχανών, µικρότερης σηµασίας διακοπές, απώλειες 

ταχύτητας, ελαττωµατική παραγωγή, απώλειες παραγωγής. Όλες αυτές οι απώλειες 

αντιµετωπίζονται µέσω των πυλώνων του ΤΡΜ. 

Οι 8 πυλώνες του ΤΡΜ µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: στους 

Λειτουργικούς πυλώνες και στους Υποστηρικτικούς πυλώνες. Οι Λειτουργικοί 

πυλώνες είναι σηµαντικοί για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και 

εφαρµόζονται παράλληλα µε την ίδια την παραγωγική διαδικασία. Στους λειτουργικούς 

πυλώνες ανήκουν: η Αυτόνοµη Συντήρηση (ΑΜ), η Προγραµµατισµένη Συντήρηση 

(ΡΜ), Ποιοτική Συντήρηση (QM) και η Εστίαση σε Βελτιώσεις (Kaizen – FI). Οι 

Υποστηρικτικοί πυλώνες είναι αυτοί που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στην όλη 

διαδικασία της επιχείρησης και είναι περισσότερο βοηθητικοί, που όµως µπορούν  να 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης. Στους υποστηρικτικούς 

πυλώνες ανήκουν: η Επιµόρφωση και Εκπαίδευση (Ε&Τ), ΤΡΜ Γραφείου (ΤΟ), και η 

Ασφάλεια, Υγιεινή & Περιβάλλον (SHE). 
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Οι στόχοι των πυλώνων του ΤΡΜ µπορούν να συνοψιστούν στην παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

32 

 
 
 
 
 

 

 

        ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: 

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ  

Εργοστασιο Θεσσαλονικης 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από µια οµάδα ελλήνων 

επιχειρηµατιών µαζί µε την Αmstel Brouwerij B.V. Το 1965, τέθηκε σε λειτουργία το 

πρώτο εργοστάσιο στην Αθήνα, το οποίο παρήγαγε µπίρα Amstel και του οποίου η 

ετήσια παραγωγή ανέρχεται στα 45.000 εκατόλιτρα. Από το 1968 η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία Α.Ε. αποτελεί την εταιρεία που διευθύνει τη Heineken N.V. στην Ελλάδα , 

ακολουθώντας τη συγχώνευση ανάµεσα στην Amstel και στη Heineken που έγινε σην 

Ολλανδία .  

Το δεύτερο εργοστάσιο άνοιξε το 1974 στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας την 

παραγωγή, ενώ το 1976 η Amstel έγινε η πρώτη σε πωλήσεις µπίρας στην ελληνική 

αγορά, θέση την οποία διατηρεί µέχρι σήµερα. Το 1981 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

λανσάρει την µπίρα Heineken στην αγορά και η επέκταση συνεχίστηκε το 1985 µε την 

ίδρυση του τρίτου εργοστασίου στην Πάτρα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε τη 

διανοµή ενός αριθµού από εισαγόµενες µπίρες στην ελληνική αγορά το 1990, ενώ 

ταυτόχρονα αρχίζει και η παραγωγή της µη αλκοολούχου µπίρας Buckler. Η χρονιά 

1993 αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας καθώς ξεκίνησε η 

παραγωγή του φυσικού µεταλλικού νερού Ιόλη στις καινούριες εγκαταστάσεις στη 

Λαµία, µια περιοχή γνωστή για τα νερά και τις πηγές της . Το 1999, η εταιρεία 

ξεκίνησε την παραγωγή της µπίρας Fischer από την Αλσατία, ενώ το 2000 ακολούθησε 

η επαναφορά της µπίρας Alfa, µιας παραδοσιακής ελληνικής µπίρας, στην αγορά, 

πράγµα το οποίο αύξησε το χαρτοφυλάκιό της. Το 2001 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία γίνεται 

µέσω του ονόµατος της Heineken µέγας χορηγός των ολυµπιακών αγώνων του 2004 

στην Αθήνα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε µε τις µπίρες Marathon και Athenian τις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες και συνεχίζει µέχρι σήµερα µε εξαγωγές των 

προΐόντων της σε πάνω από 15 χώρες σε όλο τον κόσµο. Η εταιρεία διακρίθηκε το 

1994 µε το πιστοποιητικό ΙSO 9002 για την ποιοτητα ,το 1999 µε το πιστοποιητικό 

περιβάλλοντος ISO 14001και το ετος 2000 µε το πιστοποιητικο για την ασφαλεια και 

υγιεινη ΟΗSAS 18001l. 
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Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει θέσει από το ξεκίνηµά της ως µέγιστο και συνεχή 

στόχο της, να µεταχειρίζεται τους πελάτες της µε όλο το σεβασµό που τους αρµόζει, 

δίνοντας άµεση προτεραιότητα στις ανάγκες τους, ενώ συγχρόνως η ποιότητα των 

προϊόντων της εταιρείας παραµένει ο ακρογωνιαίος λίθος του τρόπου µε τον οποίο 

λειτουργεί από τότε που πρωτοεµφανίστηκε στην ελληνική αγορά.  

Εκτός αυτού, η εταιρεία επενδύει πολύ (300 εκατοµµύρια ευρώ στα τελευταία 

δέκα χρόνια) στη βελτίωση και στην ανανέωση του εξοπλισµού της, σε απάντηση προς 

τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες της παραγωγής και την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη 

ώστε οι εγκαταστάσεις της να θεωρούνται από τις πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην 

Ευρώπη. Συγχρόνως η εταιρεία λαµβάνει σοβαρά υπόψη της τη συντήρηση των 

φυσικών πόρων και όλων των ειδών απόβλητων υλικών, χάρις στη λειτουργία 

σύγχρονων µονάδων βιολογικού καθαρισµού. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συµπεριλαµβάνει στην περιοχή δράσεώς της τις 

Νοτιοανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, και Π.Γ.∆.Μ.). Στα πλαίσια της 

δοµής ανάπτυξης των Βαλκανίων έκανε µια στρατηγική συµµαχία µε την ελληνική 

εταιρεία εµφιαλώσεως της Coca-Cola και απέκτησε τα εργοστάσια της ZAGORKA και 

της ΑRIANNA  στη Βουλγαρία και της PIVARA SCOPCO στην Π.Γ.∆.Μ. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτό το οποίο κυρίως οδήγησε στην επιτυχία της 

εταιρείας είναι οι συνεργάτες της οι οποίοι µε αµείωτο ενδιαφέρον και 

δηµιουργικότητα έκαναν τα πάντα ώστε να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα των 

προϊόντων . Η συνεισφορά τους σε κάθε είδους διεξαγωγή της εταιρείας είναι πέρα για 

πέρα ουσιαστική . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

35 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ “TPM” 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης) 
 Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. το TPM αφορά όλους από την ανώτατη 

διοίκηση έως και τους απλούς τεχνικούς στην παραγωγή. Η δοµή του TPM 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν οµάδες εργασίας για τους πυλώνες της αυτόνοµης συντήρησης, της 

προγραµµατισµένης συντήρησης και της εστιασµένης βελτίωσης όπου και υπάρχει ο 

αρχηγός της οµάδας και τα µέλη. Για τους υπόλοιπους πυλώνες υπάρχει απλώς ένας 

υπεύθυνος που ασχολείται µε θέµατα της αρµοδιότητας τους. Τα συστατικά µέρη του 

TPM αναφέρονται σχηµατικά και συµβολικά στο παρακάτω σχήµα:                                              
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1ος ΠΥΛΩΝΑΣ:   ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/                                             

AUTONOMOUS  MAINTENANCE/AM 

 

                                            
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο πυλώνας της αυτόνοµης συντήρησης 

αφορά στην ενθάρρυνση που δίνεται στους εργάτες και τους τεχνίτες να διεξάγουν 

από µόνοι τους τη διαδικασία της συντήρησης, ώστε να διατηρούνται τα 

µηχανήµατα παραγωγικά και να περιορίζονται ή να εξαλείφονται τα ελαττώµατα, οι 

ελλείψεις και οι απώλειες. 

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η αυτόνοµη συντήρηση αποτελείται από επτά 

βήµατα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα: 

�  Το πρώτο βήµα είναι «η αρχική φάση του καθαρισµού», όπου γίνεται η 

αρχική γνωριµία του χειριστή µε το µηχάνηµα ή τα µηχανήµατα τα οποία πρέπει να 

καθαριστούν. Μέσα από το γενικό καθαρισµό, εξαφανίζεται η βρωµιά και εντοπίζονται 

οι ανωµαλίες του µηχανήµατος και επιδιορθώνονται.  

Καταρχήν, καθορίζεται το µηχάνηµα - µοντέλο, µε το οποίο θα εργαστεί ο 

χειριστής, γίνεται ο ολικός καθαρισµός και η επισήµανση των διαδικασιών για τον 

καθαρισµό του, γίνεται, δηλαδή, η σήµανσή τους. Αυτό, βέβαια, απαιτεί κάποια 

standards καθαρισµού, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα η διαδικασία του 

καθαρισµού. Πιο συγκεκριµένα, καθαρίζεται σε βάρος το µηχάνηµα ή τα µηχανήµατα, 

γίνεται η επιθεώρησή τους, αφού βέβαια καθοριστούν οι ιδανικές συνθήκες και αφού 

διευκρινιστούν τα σφάλµατα. Στη συνέχεια, γίνεται η σήµανση, σχεδιάζεται η 

αποµάκρυνση της σήµανσης και η επίλυση των σηµάνσεων βασισµένη σε 
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προτεραιότητες. Πιο συγκεκριµένα, πριν και µετά τον καθαρισµό, οποιοδήποτε 

σφάλµα ή µη κανονική συνθήκη πρέπει να σηµανθεί. Η σήµανση είναι µια συνεχής 

δραστηριότητα: κάθε φορά που εντοπίζεται ένα σφάλµα στα µηχανήµατα, µια κάρτα 

πρέπει να τοποθετείται. Αυτό που πρέπει να πούµε είναι ότι καθορίζεται οποιοδήποτε 

σφάλµα ή µη κανονική συνθήκη, ακόµη και αν είναι πολύ µικρό. Είναι απαραίτητο να 

συµπληρώνονται καρτέλες, οι οποίες να είναι καθαρογραµµένες και να έχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα σφάλµατα ή τις µη κανονικές συνθήκες. Οι 

συγκεκριµένες κάρτες τοποθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στο σφάλµα.  

Ένα σφάλµα ισοδυναµεί µε µια κάρτα. Οι κάρτες συµπληρώνονται όσο το 

δυνατό πιο ξεκάθαρα. Στο τέλος, γίνεται η επίλυση των σηµάνσεων, µε βάση τις 

προτεραιότητες που δίνονται. 

�    Το δεύτερο βήµα είναι η «εξάλειψη πηγών βρωµιάς και των περιοχών 

που είναι δύσκολο να καθαριστούν και να επιθεωρηθούν». Η εξάλειψη των πηγών 

βρωµιάς γίνεται µέσω της πρόληψης των διαρροών, καθώς και της πρόληψης των 

Συντοµη περιγραφη / Λεπτοµερειες 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
_ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Προτασεις / ∆ιορθωτικες ενεργειες 

Αναφορα #  

Οµαδα : ______________  Ηµεροµηνια : ______ 
Ονοµα : ______________  Μηχανηµα    : _______ 
Τµηµα : ______________  Εντολη εργασιας : ___ 

Επιδιορθωθη απο : __________   Υπογραφη : _____ 

Χρονος επισκευης : ________________________ 

1 9 
Ελλειψη/Υπερβολικη  
Λιπανση 

Ασυνηθιστη λειτουργια 

3 11 Απωλειες προιοντος  Ελλειψη / Αχρηστα υλικα 

5 13 Μη σωστη ευθυγραµµιση ∆υσκολια προσβασης 

7 15 __________________ 
Αρυθµιστα τµηµατα 

6 14 Θορυβος / ∆ονηση / Οσµες   Ελλειψη διευκρινησης  

4 12 ∆υσκολια καθαρισµου Eκτεθειµενα καλωδια 

ΒΒλλααββεεςς  //  ΜΜηη  κκααννοοννιικκεεςς  σσυυννθθηηκκεεςς    

8 
Ασυνηθιστη 
Θερµοκρασια  
η Πιεση 

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  16 

2 10 Κατεστραµµενα µερη   Ελλειψη αερα / νερου / CO2 
ατµου ............................... 

ΑΑννααφφοορραα  
ΒΒλλααββηηςς  
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δύσκολων για καθαρισµό περιοχών. Αναλύονται οι πηγές βρωµιάς και οι δύσκολες 

προς καθάρισµα περιοχές. Οι απώλειες που µπορεί να προέρχονται από έλλειψη 

καθαριότητας είναι οι εξής: 

� Βλάβες: Σκόνη, βρωµιά, και ξένα σώµατα οδηγούν τα µηχανήµατα 

σε βλάβες λόγω φθορών, οι οποίες αυξάνουν το φορτίο τους και 

ελαττώνουν την αντίστασή τους. 

� Απορριπτόµενα προϊόντα: Κατεστραµµένα ή απορριπτόµενα 

προϊόντα δηµιουργούνται, είτε από διείσδυση ξένων σωµάτων, είτε 

από προβληµατική εργασία των µηχανών. 

� Επιταχυνόµενη φθορά: η βρωµιά ελαττώνει την οπτικοποίηση των 

διαρροών, χαλαρών µερών, ελάττωση ταχύτητας κτλ. Προκαλώντας 

επιταχυνόµενη φθορά. 

� Χαµηλή ταχύτητα: η βρωµιά ισοδυναµεί µε επιπλέον φορτίο, το 

οποίο ελαττώνει την ταχύτητα µηχανής και αυξάνει τον αριθµό των 

µικροσταµατηµάτων. 

Στη συνέχεια, εφαρµόζονται λύσεις για τη βελτίωση των standards καθαρισµού 

και απεικονίζονται τα αποτελέσµατα. Έτσι, πραγµατοποιείται βελτίωση σε δύσκολα 

επιθεωρούµενες περιοχές και µειώνονται οι χρόνοι CILT.  

�   Το τρίτο βήµα είναι η «βελτίωση και η διατήρηση των standards CILT 

(Cleaning Inspecting Lubricating Tighting)». Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να 

βελτιωθεί η απόδοση των standards καθαρισµού. Πιο συγκεκριµένα, µελετώνται και 

απλοποιούνται τα συστήµατα λίπανσης. Ακόµη, βελτιώνεται ο κατάλογος λίπανσης. 

Εκπαιδεύονται όλοι οι χρήστες και οι χειριστές των µηχανηµάτων σχετικά µε την 

λίπανση και τον καθαρισµό και, στο τέλος, εµφανίζονται και επιδεικνύονται τα 

αποτελέσµατα. 

�  Το τέταρτο βήµα είναι η «ολική επιθεώρηση». Στο σηµείο αυτό, 

αναγνωρίζονται και επισκευάζονται οι βλάβες των µηχανηµάτων µέσω της 

εκπαίδευσης σε γενική επιθεώρηση. Ποιο είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο για να 

επιτευχθεί αυτό; Να κατανοηθούν οι αρχές και να µαθευτούν σε βάθος τα µηχανήµατα. 

Με αυτόν τον τρόπο, προάγονται οι βελτιώσεις των µηχανηµάτων µε βάση τη γνώση 

που αποκτήθηκε. Στη συνέχεια, εκπαιδεύονται όλοι οι χειριστές πάνω στα θέµατα 

αυτά. Ακόµη, βελτιώνονται η οπτική διαχείριση και τα standards επιθεώρησης. Στο 

τέλος, απεικονίζονται τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί. 
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�  Το πέµπτο βήµα είναι η «αυτόνοµη επιθεώρηση». Αναθεωρούνται και 

βελτιώνονται τα standards, γίνονται πιο λεπτοµερή, περιλαµβάνοντας ποιοτικά θέµατα. 

Ακόµη, προετοιµάζεται ένας κατάλογος ελέγχων για την αυτόνοµη επιθεώρηση. 

Προάγονται συστήµατα συναντήσεων των οµάδων για τη διενέργεια των 

επιθεωρήσεων και βελτιώνονται η οπτική διαχείριση και το επίπεδο των χειρισµών. 

Στο τέλος, απεικονίζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αυτόνοµη 

επιθεώρηση. 

�   Το έκτο βήµα είναι η «τυποποίηση». Κατά το βήµα αυτό, τυποποιούνται 

όλες οι ενέργειες ελέγχου, όπως διαδικασίες, υλικά, εργαλεία, ποιότητα, ανταλλακτικά, 

κτλ.  Εξετάζονται, δηλαδή, όλες οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται, οι ενέργειες που 

γίνονται, τα υλικά, και όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και καθορίζονται µε βάση 

κάποιους συγκεκριµένους τύπους. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η διαχείριση της 

συντήρησης που διενεργείται. 

�  Το έβδοµο και τελευταίο βήµα είναι η «αυτόνοµη διοίκηση», όπου 

εγκαθιδρύονται ο πλήρης και αυτόνοµος έλεγχος. Γίνεται, δηλαδή, ο έλεγχος που 

απαιτείται για την συντήρηση, αλλά είναι αρκετά λεπτοµερής και προσεκτικός. Αξίζει 

να πούµε πως, στη φάση αυτή, οι στόχοι είναι πολύ απαιτητικοί για τον έλεγχο που 

πραγµατοποιείται. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

Αυτόνοµη συντήρηση (7 βήµατα) 

Βήµα 1 : Αρχική φάση καθαρισµού 

Γνωριµία Χειριστή και µηχανής µέσα από 
το γενικό καθαρισµό, εξαφανίζοντας 
βρωµιά , βρίσκοντας ανωµαλίες του 
µηχανήµατος και διορθώνοντας τες 

Βήµα 2 : Εξαφάνισε τις πηγές της βρωµιάς και τις 
περιοχές που είναι δύσκολο να  καθαριστούν 

/επιθεωρηθούν

Εξαφάνισε τις πηγές της βρωµιάς , 
εξαφανίζοντας διαρροές και περιοχές µε 
δύσκολή πρόσβαση, µειώνοντας τον χρόνος 
για CILT 

Βήµα 3 : Βελτίωσε και διατήρησε τα CILT Standards  ∆ιαδικασίες CILT για να διασφαλίσουµε 
ασφάλεια και απόδοση (χρόνος) 

Βήµα 4 : Γενική επιθεώρηση 

Εντόπισε και επισκεύασε αστοχίες του 
εξοπλισµού διαµέσου της εκπαίδευσης στις 
γενικές Επιθεωρήσεις 

Βήµα 5 : Αυτόνοµη επιθεώρηση 
Επανεξέταση και βελτίωση των standards, και από 
την πλευρά της Ποιότητας 

Βήµα 6 : Τυποποίηση 
Τυποποίησε όλους τους ελέγχους (διαδικασίες, υικά, 
εργαλεία, ποιότητα, ανταλλακτικά, etc.) 

Βήµα 7 : Αυτόνοµη διοίκηση Πλήρης αυτόµατος έλεγχος µε ελκυστικούς στόχους 
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2ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

                                PLANNED MAINTENANCE/PM 
 

Ο πυλώνας της προγραµµατισµένης συντήρησης επικεντρώνεται στο να 

διεξαχθεί η διαδικασία της συντήρησης µε τρόπο προληπτικό και όχι µε τρόπο 

αντίδρασης, αφού δηλαδή συµβούν οι απώλειες. 

 

����  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ 

  

 Η αποστολή του πυλώνα της προγραµµατισµένης συντήρησης είναι να 

δηµιουργήσει ένα εργοστάσιο µε υψηλή αποδοτικότητα των µηχανών, µε όσο το 

δυνατό µικρότερο το κόστος συντήρησης. Παράλληλα σκοπεύει: 

���� Να µειώσει τις  βλάβες και τα µικροσταµατήµατα, που µάλιστα µπορεί να 

µην είναι προγραµµατισµένα.  

���� Να βελτιστοποιήσει τους δείκτες απόδοσης, οι οποίοι παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

���� Να βελτιώσει την γνώση των χειριστών για τις µηχανές τους, µέσω της 

συνεχούς εκπαίδευσης και υποστήριξης, η οποία προάγει τις δεξιότητες των 

χειριστών. 

���� Να µειώσει τις παρεµβάσεις των εξωτερικών πηγών στην παραγωγική 

διαδικασία. 

���� Να µειώσει την πολυπλοκότητα της αποθήκης των ανταλλακτικών µε 

αποτέλεσµα την µείωση του κεφαλαίου κίνησης. 

���� Να δηµιουργήσει ένα αποδοτικό σύστηµα διαχείρισης.   

���� Να αναπτύξει ένα ικανοποιητικό προγραµµατισµένο σύστηµα συντήρησης 

που να µειώνει το κόστος, µέσα από την αύξηση ικανοτήτων και την 

εφαρµογή συστηµάτων συντήρησης στην οργάνωση και µέσα από την 

ανάµιξη των τεχνητών της γραµµής παραγωγής. 
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� ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Στην προγραµµατισµένη συντήρηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εξής 

συστήµατα συντήρησης: 

� Καθιερωµένη προγραµµατισµένη δοµής συντήρησης και µάνατζµεντ 

(breakdown analysis). 

� Μάνατζµεντ γρασαρίσµατος / λίπανσης (Lubrication management). 

� Μάνατζµεντ διαθέσιµων µερών (Spare parts management). 

� Μάνατζµεντ κόστους συντήρησης (Maintenance cost management). 

� Ανάπτυξη προληπτικής συντήρησης (Develop Predictive management). 

� Ανάπτυξη τεχνολογίας και ικανοτήτων συντήρησης (enhancement of 

maintenance technology and skills). 

 

���� ΤΑ 7 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 Όλα τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µε ένα πρόγραµµα 7 βηµάτων 

προγραµµατισµένης συντήρησης που εφαρµόζεται. Ο πυλώνας της προγραµµατισµένης 

συντήρησης αποτελείται από τα εξής 7 βήµατα: 

 

� ΒΗΜΑ 1: Αξιολόγηση του εξοπλισµού και κατανόηση της 

τρέχουσας κατάστασης 

 

Ο εργαζόµενος πρέπει να κατανοήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να 

γνωρίσει τις µηχανές και, γενικότερα, τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. Είναι 

σηµαντικό το γεγονός ότι, ο εργαζόµενος γνωρίζει τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό 

και τα αξιολογεί, γνωρίζει, δηλαδή, την υπάρχουσα κατάσταση, ακριβώς γιατί µπορεί 

να εντοπίσει τα σηµεία στα οποία πρέπει να εστιαστεί. Αυτό που γίνεται είναι: 

���� Ανανέωση του καταλόγου των µηχανηµάτων. 

���� Ταξινόµηση των µηχανών και των προτεραιοτήτων (A B C ). 

���� ∆ιαχωρίζονται τα κρίσιµα µηχανήµατα σε τµήµατα και διευκρινίζεται κάθε 

λειτουργία (χάρτης δυσλειτουργίας). 

���� Καθορίζονται τα σηµεία που είναι πολύ πιθανό να πάθουν βλάβη. 
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���� Γίνεται ανάλυση βλαβών για κάθε κρίσιµο µηχάνηµα (Ανάλυση Pareto). 

���� Προσδιορίζεται το επίπεδο σοβαρότητας των αποτυχιών. 

���� Μετρούνται τα MΤBF / MTTR για την γραµµή, το µηχάνηµα καθώς και για το 

εξάρτηµα (καθορισµός στόχων). 

���� Προσδιορίζονται η ανάπτυξη και οι στόχοι της συντήρησης. 

Οι βασικές πληροφορίες που αποκτώνται από αυτή την διαδικασία είναι: ο 

προσδιορισµός των µηχανηµάτων, η ταξινόµηση των µηχανηµάτων, ο καθορισµός των 

στρατηγικών, βασικές πληροφορίες των µηχανηµάτων, οι τροποποιήσεις των 

µηχανηµάτων, η ιστορία των µηχανηµάτων. Μέσα από όλες αυτές τις πληροφορίες 

σχηµατίζεται η εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση και προσδιορίζονται τρόποι 

αντιµετώπισης. Σε αυτή τη διαδικασία προσδιορίζονται και οι διάφοροι δείκτες που θα 

δώσουν και τις λύσεις για τα προβλήµατα. 

 

� ΒΗΜΑ 2: Επισκευή και αποκατάσταση της τρέχουσας 

κατάστασης και 

                       επιδιόρθωση των αδυναµιών. 

 
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, βελτιώνονται οι αδυναµίες και 

επανατοποθετούνται σε λειτουργία οι µηχανές και επίσης επαναφέρονται οι βασικές 

καταστάσεις της µηχανής. Αυτό που γίνεται, δηλαδή, είναι η αποκατάσταση όλων των 

µηχανηµάτων και του εξοπλισµού και οι επιδιορθώνονται όλες οι ζηµίες, αδυναµίες 

ελλείψεις. ∆ηλαδή: 

• Γίνεται οριζόντια επέκταση των λύσεων σε άλλα µηχανήµατα και εξοπλισµό. 

• Βελτιώνονται τα ασθενή σηµεία των µηχανών. 

• Προωθούνται έλεγχοι από επιτροπές για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

• Εισάγονται στάνταρ για τα κρίσιµα καθήκοντα της συντήρησης  

• Γίνεται εκπαίδευση των εργαζοµένων σε καθήκοντα συντήρησης. 

• Υποστηρίζεται η δηµιουργία οµάδων αυτόνοµης συντήρησης. 

Όλα τα παραπάνω, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι µια µορφή υποστήριξης 

στην αυτόνοµη συντήρηση για την µείωση των αποτυχιών, µέσω του καθορισµού 

προτεραιοτήτων για την διευκόλυνση των διαδικασιών. 
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ΒΗΜΑ 3: Χτίσιµο ενός συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών 

 

 Το σύστηµα της συντήρησης είναι γενικά πολύ περίπλοκο και απαιτεί ένα 

προχωρηµένο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων. ∆ίνονται απαντήσεις στις εξής 

απαντήσεις: - Ποιες είναι οι χρήσιµες πληροφορίες; 

                    - Ποιος πρέπει να τις διαχειριστεί; 

  - Πότε;  

 Οι παραπάνω ερωτήσεις αφορούν τη διαχείριση των πληροφοριών. Επίσης, 

πρέπει να απαντηθεί η εξής ερώτηση: 

                    -  Πως θα γίνει η διαχείριση των πληροφοριών; 

 Αυτή η ερώτηση αφορά το Σύστηµα πληροφοριών. 

 Στο βήµα αυτό, συλλέγονται πληροφορίες για τα εξής: 

• Γίνεται συστηµατική Ανάλυση Βλαβών (Root Cause Failure Analysis). 

• Καθορίζεται σύστηµα πληροφοριών συντήρησης 

• Καθορίζονται θέµατα εκπαίδευσης - επιθεώρησης / δεδοµένα επιθεώρησης 

• ∆ιευκρινίζονται οι ρόλοι των AM / PM 

• Γίνεται αναθεώρηση  

• Εφαρµόζεται συστήµατος διαχείρισης ανταλλακτικών 

 

Μετά τη συλλογή, αυτές οι πληροφορίες βελτιώνονται για να δοθούν επαρκείς 

προτάσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τις ζηµιές που υπάρχουν ή 

προκαλούνται και για τις οποίες γίνεται ανάλυση. Πολλές φορές πραγµατοποιούνται 

συναντήσεις, στις οποίες προσδιορίζεται το περιεχόµενο της διαδικασίας 

(προσδιορισµός των ζηµιών και συλλογή πληροφοριών), οι συµµέτοχοι στη 

διαδικασία, προσδιορίζονται οι δραστηριότητες, και διεξαγωγή της διαδικασίας 

ελέγχου των ζηµιών. Με βάση τις παραπάνω ερωτήσεις συλλέγονται και οι 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. 

Τα οφέλη από το χτίσιµο συστήµατος πληροφοριών είναι ότι οι πληροφορίες 

δίνονται στην ώρα τους, είναι αξιόπιστες και είναι εύκολα ανακτήσιµες. Έτσι, γίνεται 

καλύτερος σχεδιασµός για παρεµβάσεις, που είναι πιο αποτελεσµατικές και η 

επιχείρηση γίνεται πιο παραγωγική όπως και το ανθρώπινο δυναµικό. Αντίθετα, τα 

κόστη που προκύπτουν από τη διαδικασία είναι ότι απαιτείται υλικός εξοπλισµός, 

απαιτείται σχεδιασµός λογισµικού και συντήρηση του λογισµικού.  
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Το συµπέρασµα που προκύπτει; Πρέπει να γίνει σωστή εκµετάλλευση της 

ανάλυσης αυτών των στοιχείων για τη σωστή συλλογή των πληροφοριών. 

 

� ΒΗΜΑ 4: χτίσιµο ενός περιοδικού συστήµατος προληπτικής 

συντήρησης 

 

Ο σκοπός του βήµατος αυτού είναι να παρουσιαστεί µια πρακτική µεθοδολογία 

για να προσδιοριστεί, να ελεγχθεί, και να εφαρµοστεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

προληπτικής συντήρησης. Αυτό είναι πιθανό να πραγµατοποιηθεί αν υπάρχει γνώση 

των µηχανών και των ζηµιών και αν επιλεχθούν τα κατάλληλα καθήκοντα συντήρησης.  

Κατά το βήµα  4, εφαρµόζεται ένα περιοδικό σύστηµα συντήρησης : 

 

• Καθορίζονται µέθοδοι και προγράµµατα περιοδικής συντήρησης (TΒΜ). 

• Καθορίζεται ένα σύστηµα υψηλής ορατότητας πρόγραµµα προγραµµατισµένης 

συντήρησης για τον έλεγχο των καρτών (T-Cards). 

• Γίνεται βελτίωση της ΠΣ δια µέσου των µεθόδων  FTA / FMEA / RCΜ. 

 

FTA:  Ανάλυση δέντρου σφαλµάτων (fault tree analysis) 

FMEA:  Κατάσταση βλάβης και ανάλυσης επίπτωσης 

RCΜ: Συντήρηση βασισµένη στην αξιοπιστία   

Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν προληπτικές δραστηριότητες, παρόλο που 

είναι µια δύσκολη διαδικασία. Είναι πολύ σηµαντική η πρόληψη γιατί: τα υλικά 

προετοιµάζονται εκ των προτέρων, οι άνθρωποι εκπαιδεύονται εγκαίρως, οι 

διαδικασίες γίνονται ξεκάθαρες. Αυτό που επιτυγχάνεται είναι µείωση του χρόνου, 

µείωση του κόστους και εξασφαλίζεται η ποιότητα. 

 

� ΒΗΜΑ 5: εφαρµογή συστήµατος προληπτικής συντήρησης 

 

Ακολούθως, στο βήµα 5, εφαρµόζεται ένα σύστηµα προληπτικής συντήρησης, 

όπου καθορίζονται µέθοδοι προληπτικής συντήρησης που ενθαρρύνουν την ανίχνευση 

ελαττωµάτων πριν συµβούν καταστροφικές συνέπειες. Πιο συγκεκριµένα:  

• Καθορίζεται χρήση εφαρµογών και υπεύθυνος (π.χ., εξωτερικός συνεργάτης) 

• Καθορίζονται οι τεχνολογίες προληπτικής συντήρησης 
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• Καθορίζεται σχέδιο συντήρησης βασισµένης σε συνθήκες 

• Εκπαιδεύονται όλοι οι χείριστές / τεχνίτες 

• Ακολουθούνται τα αποτελέσµατα 

 

� ΒΗΜΑ 6: αξιολόγηση του προγραµµατισµένου συστήµατος 

συντήρησης. 

 

Στο βήµα 6 της διαδικασίας, γίνεται ολική διάγνωση των µηχανηµάτων: 

 

• Ολοκληρώνονται οι προσπάθειες µε τον πυλώνα της Ποιοτικής συντήρησης 

(επιθεωρήσεις) 

• Υποστηρίζεται η ολοκληρωτική ανάλυση – Ποιοτικά θέµατα  

• Αναλύεται η βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση, καθορίζεται  το χάσµα και οι 

µετρήσεις  

 

� ΒΗΜΑ 7: έλεγχος του συστήµατος προγραµµατισµένης συντήρησης 

 

Στο τελευταίο βήµα της διαδικασίας, βελτιώνεται το σύστηµα έλεγχου ΠΑ : 

• Βελτιώνεται ο έλεγχος του προϋπολογισµού και του συστήµατος αναφορών 

• Βελτιώνεται ο έλεγχος του κόστους συντήρησης (λεπτοµερής ανάπτυξη) 

• Εφαρµόζεται εσωτερικό ‘benchmarking’ συγκρίνοντας µε την καλύτερη σε 

απόδοση µηχανή  

• Επιβραβεύεται το υπάρχοντος συστήµατος, και καθορίζονται τα σηµεία 

βελτίωσης 

• Επεκτείνονται οι δραστηριότητες σε αλλά µηχανήµατα 
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ΤΑ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

  

  Φάση  1 : 

 Ελάττωση της διασποράς 

του MTBF  

  Φάση  2 : 

 Επιµήκυνση 

του 

υπάρχοντος  

χρόνου 

επισκευής  

  Φάση  3 : 

 Θεραπεία των 

επιδεινούµενων 

καταστάσεων 

µε περιοδική 

επανατοποθέτη

ση 

  Φάση  4 : 

 Πρόγνωση του 

χρόνου επισκευής 

  Βήµα  1: 

Κατανόηση της υπάρχουσας 

κατάστασης και γνώση των 

µηχανών 

 Βήµα  2 : 

Επανατοποθέτηση των 

λειτουργικών καταστάσεων 

και βελτίωση των αδυναµιών 

 Προετοιµασία και 

Βελτίωση της  

Προληπτικής  

συντήρησης 

 Βήµα  3 : 

Βελτίωση της διαχείρισης 

της πληροφορίας 

  

 Συντήρηση 

βασισµένη στον 

χρόνο 

  

  Βήµα  4 : 

Εφαρµογή 

ενός 

Περιοδικού 

συστήµατος 

συντήρησης 

  

 Συντήρηση  

βασισµένη σε 

συνθήκες 

    

  Βήµα  5 : 

   Εφαρµογή ενός Προγνωστικού      

συστήµατος συντήρησης 

 ∆οµή Ποιοτικής 

συντήρησης 

        Βήµα  6 : 

       Ολική διάγνωση µηχανηµάτων 

Ολοκληρωµένο  

ΣΠΣ 

      Βήµα  7 : 

      Βελτίωση συστήµατος ελέγχου ΠΣ 
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   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΡΜ 

 

 
ΜΤΒF / MEAΝ TIME 
BETWEEN FAILURES 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 
BΛΑΒΩΝ  

MTTR/MEAN TIME TO 
REPAIR 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Αο / OPERATIONAL  
        AVAILABILITY 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

                                         
            XΡΟΝΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΤΒF= ------------------------------- 
                ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 

               
               ΧΡΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΜΤΤR = -------------------------- 
              ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 

 
                MTBF 
Αο =--------------------- X100 
           MTBF+MTTR 
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3ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

FOCUS IMPROVEMENT/FI (KAIZEN) 

  

ΣΣττόόχχοοςς  ττοουυ  ππυυλλώώνναα  ττηηςς  εεσσττιιαασσµµέέννηηςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  εείίννααιι  ηη  µµεείίωωσσηη  σσττοο  µµηηδδέένν  κκααιι  

ττωωνν  1166  κκύύρριιωωνν  λλόόγγωωνν  ααππωωλλεειιώώνν,,  µµέέσσωω  ττηηςς  σσωωσσττήήςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίααςς  (ειδικής για κάθε 

είδος απώλειας). 16 κύριες απώλειες µπορεί κάποιος να συναντήσει σε µια παραγωγική 

διαδικασία (βλέπε διάγραµµα σελ.) 

Για κάθε µία απώλεια υπάρχει µία στρατηγική, η οποία στοχεύει µέσα από 

ειδικά προγράµµατα και µικρά βήµατα στην εξάλειψη ή τουλάχιστον στον περιορισµό 

της απώλειας.  

 

Χαρακτηριστικά της εστιασµένης βελτίωσης: 

  

••ΒΒαασσίίζζεεττααιι  σσεε  µµιικκρρήήςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  έέρργγαα  ((pprroojjeeccttss))  

••ΟΟιι  οοµµάάδδεεςς  δδιιααρρκκοούύνν  όόσσοο  κκααιι  ττοο  ίίδδιιοο  ττοο  έέρργγοο  ((SSGGAA))  

••ΣΣττοοχχεεύύεειι  σσττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ((ξξεεκκάάθθααρροοιι  σσττόόχχοοιι  κκααιι  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααµµµµαα))  

••ΕΕµµππλλέέκκεεττααιι  µµεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ππυυλλώώννεεςς  

••ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  οολλιικκώώνν  ααππωωλλεειιώώνν  ((LLoosssseess  DDeeppllooyymmeenntt))  κκααιι  ττωωνν  

ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  γγεεννιικκήήςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  

  

  

  

ΟΟιι  κκύύρριιεεςς  77  ααππώώλλεειιεεςς  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  ::   

••ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννεεςς  ααππώώλλεειιεεςς  //  ΣΣττααµµααττήήµµαατταα    

••ΒΒλλάάββεεςς  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  

••ΞΞεεκκιιννήήµµαατταα  

••ΜΜιικκρροοσσττααµµααττηηµµαατταα  κκααιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  χχωωρρίίςς  ππρροοϊϊόόνν  

••ΧΧααµµηηλλόόττεερροοιι  ττααχχύύττηητταα  ττηηςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  

••ΕΕλλααττττωωµµααττιικκήή  ΠΠααρρααγγωωγγήή    

••ΡΡυυθθµµίίσσεειιςς  µµηηχχααννώώνν  ((SSeett  ––  uupp))  
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ΘΘαα  ααννααφφέέρροουυµµεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ππααρραακκάάττωω  ττηηνν  σσττρρααττηηγγιικκήή  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  

µµεείίωωσσηη  ττωωνν  ββλλααββώώνν  κκααιι  έέππεειιτταα  θθαα  ααννααφφέέρροουυµµεε  τταα  55SS..  

  

  

  

ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

  

  

ΟΟρριισσµµόόςς  

ΒΒλλάάββηη  εείίννααιι  σσττααµµάάττηηµµαα  µµηηχχααννήήµµααττοοςς  πποουυ  ααππααιιττεείί  ττεεχχννιικκήή  εεππιισσκκεευυήή,,  σσυυννήήθθωωςς  µµεε  

ααννττιικκααττάάσστταασσηη  φφθθααρρµµέέννωωνν  µµεελλώώνν,,  µµεε  δδιιάάρρκκεειιαα  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ττωωνν  55  λλεεππττωωνν  ((σσύύµµφφωωνναα  µµεε  

ττοονν  οορριισσµµόό  ττοουυ  OOPPII))..  

  

  

ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΒΒΛΛΑΑΒΒΩΩΝΝ::   

  ••ΣΣκκόόννηη,,  χχώώµµαα,,  ααππόόθθεεσσηη  ππρρώώττωωνν  υυλλώώνν  

••  ΤΤρριιββήή,,  ααννττίίσστταασσηη,,  χχααλλααρρόόττηητταα,,  δδιιααρρρροοέέςς  

••  ∆∆ιιάάββρρωωσσηη,,  ππααρρααµµόόρρφφωωσσηη,,  ααττέέλλεειιεεςς,,  ρρωωγγµµέέςς  

••  ΘΘεερρµµοοκκρραασσίίαα,,  δδοοννήήσσεειιςς,,  κκλλππ..  

••ΣΣχχεεδδιιαασσττιικκέέςς  ααδδυυννααµµίίεεςς  

••  ΈΈλλλλεειιψψηη  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηηςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  

••  ΠΠρροοηηγγοούύµµεεννηη  γγρρήήγγοορρηη  ((κκααιι  ββρρώώµµιικκηη  !! ))  εεππιισσκκεευυήή  

••  ΛΛααννθθαασσµµέέννηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  

••  ΧΧααµµηηλλήή  πποοιιόόττηητταα  ααννττααλλλλαακκττιικκώώνν  
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

ΒΒήήµµαα  11  

ΒΒήήµµαα  11  

Καθορισµός του είδους βλαβών 

11..∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  σσυυσσττήήµµααττοοςς  σσυυλλλλοογγήήςς  σσττοοιιχχεείίωωνν  

22..ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ιισσττοορριικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  θθέέσσηη  δδεειικκττώώνν  ααππόόδδοοσσηηςς  ((PPIIss))  

33..ΚΚαατταασσκκεευυήή  δδιιααγγρράάµµµµααττοοςς  PPaarreettoo  ((ΠΠααρράάθθεεσσηη  ββλλααββώώνν))  

ΒΒήήµµαα  22  

Επαναφορά στην αρχική κατάσταση και θέση στάνταρντς 

11..ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  κκρρίίσσιιµµωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  

22..ΑΑρρχχιικκόόςς  κκααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  σσηηµµάάδδεεµµαα  

33..∆∆ιιααχχεείίρρηησσηη  ττωωνν  σσηηµµεειιωωµµέέννωωνν  

44..ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  κκααιι  εεφφααρρµµοογγήή  σσττάάννττααρρννττςς  ΚΚααθθααρριισσµµοούύ,,  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηηςς  κκααιι  ΛΛίίππααννσσηηςς  

55..ΕΕππααννααφφοορράά  όόλλωωνν  ττωωνν  σσττάάννττααρρννττςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

  

  

  

  

  

  

  

ΒΒήήµµαα  44  
ΕΕύύρρεεσσηη  ττωωνν  ααιιττίίωωνν  ττωωνν  

ττυυχχααίίωωνν  ββλλααββώώνν  

ΒΒήήµµαα  33  
ΕΕξξάάλλεειιψψηη  

εεππααννααλλααµµββααννόόµµεεννωωνν  
ββλλααββώώνν  

ΒΒήήµµαα  22  
ΕΕππααννααφφοορράά  σσττηηνν  

ααρρχχιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  
θθέέσσηη  σσττάάννττααρρννττςς  

ΒΒήήµµαα  11  
ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  

ββλλααββώώνν  

ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ΒΒέέλλττιισσττωωνν  
σσχχεεδδίίωωνν  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ΒΒήήµµαα  55  
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ΒΒήήµµαα  33  

Εξάλειψη επαναλαµβανόµενων βλαβών 

11..ΣΣττιιςς  κκρρίίσσιιµµεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααθθοορριισσµµόόςς  ττωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  ββλλααββώώνν..  

22..ΕΕφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ««RRoooott  CCaauussee  FFaaii lluurree  AAnnaallyyssiiss  ((RRCCFFAA))»»  σσττιιςς  

ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  

33..ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  µµέέττρρωωνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  

44..ΕΕφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  

55..ΕΕφφααρρµµοογγήή  σσυυσσττήήµµααττοοςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  γγιιάά  ττοονν    έέλλεεγγχχοο  εεππααννεεµµφφάάννιισσηηςς  

  

ΒΒήήµµαα  44  

Εύρεση των αιτιών των τυχαίων βλαβών 

11..ΧΧρρήήσσηη  ννέέοουυ  οορριισσµµοούύ  ββλλάάββηηςς  γγιιάά  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  σσυυλλλλοογγήήςς  σσττοοιιχχεείίωωνν  

22..ΧΧρρήήσσηη  ττοουυ  φφύύλλλλοουυ  ααννάάλλυυσσηηςς  ββλλάάββηηςς  

33..ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  

44..ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  εεµµππλλεεκκόόµµεεννωωνν    ((ττεεχχννίίττεεςς  κκααιι  χχεειιρριισσττέέςς))  

55..ΕΕφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  κκααιι  σσυυννεεχχήήςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  ααννααλλύύσσεεωωνν  κκααιι  

ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν..  

  

ΒΒήήµµαα  55  

Καθορισµός Βέλτιστων σχεδίων συντήρησης 

1.Σύνοψη αιτιών και µέτρων αντιµετώπισης από τις αναλύσεις βλαβών. 

22..ΕΕφφααρρµµοογγήή  εεννεερργγεειιώώνν  κκααιι  µµέέττρρωωνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  

33..ΣΣττήήσσιιµµοο  σσυυσσττήήµµααττοοςς  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηηςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  

44..ΧΧρρήήσσηη  ττοουυ  ““ββιιββλλίίοουυ  µµηηχχααννήήµµααττοοςς””   
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ FI 
  

ΜΤΒF / MEAΝ TIME 
BETWEEN FAILURES 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 
BΛΑΒΩΝ  

MTTR/MEAN TIME TO 
REPAIR 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Αο / OPERATIONAL  
        AVAILABILITY 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

                                         
            XΡΟΝΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΤΒF= ------------------------------- 
                ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 

               
               ΧΡΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΜΤΤR = -------------------------- 
              ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 

 
                MTBF 
Αο =--------------------- X100 
           MTBF+MTTR 
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ΑΑππώώλλεειιεεςς  ΕΕννέέρργγεειιααςς  1166  ΑΑππώώλλεειιεεςς  
ΕΕννέέρργγεειιααςς  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  ππρροοιιόόννττοοςς  1155  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  υυλλιικκώώνν  1144  

ΦΦθθοορρέέςς  κκααλλοουυππιιώώνν  1133  ΑΑππώώλλεειιεεςς  ΥΥλλιικκοούύ  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  µµεεττρρήήσσεεωωνν  1122  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  LLooggiisstt iiccss  1111  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  οορργγάάννωωσσηηςς  γγρρααµµµµήήςς  1100  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  κκίίννηησσηηςς  99  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  88  ΑΑππώώλλεειιεεςς  
ππρροοσσωωππιικκοούύ  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  πποοιιόόττηηττααςς  77  

ΑΑππώώλλεειιεεςς  ΤΤααχχύύττηηττααςς  66  

ΜΜιικκρροοσσττααµµααττήήµµαατταα  55  

ΒΒλλάάββεεςς  44  

ΑΑλλλλααγγέέςς  33  

ΑΑλλλλααγγέέςς  κκααιι  ΡΡυυθθµµίίσσεειιςς  22  

ΠΠρργγρρααµµµµααττιισσµµέέννεεςς  ααππώώλλεειιεεςς  
κκααιι  σσττααµµααττήήµµαατταα  

11  ΑΑππώώλλεειιεεςς  
ΕΕξξοοππλλιισσµµοούύ  

1166  ΚΚύύρριιεεςς  ααππώώλλεειιεεςς  
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Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΤΩΝ 5S 

 
Βήµα προς βήµα µεθοδολογία, που αναπτύχθηκε από τους Ιάπωνες στην αρχή 

της δεκαετίας του ’60, για να κατευθύνει τις διαδικασίες καθαρισµού και οργάνωσης. 

 Το σύστηµα 5S είναι ένα πρακτικό και συνάµα από εργαλείο οργάνωσης, 

χαµηλού κόστους εφαρµογής. Εστιάζει µεθοδευµένα και συστηµατικά κυρίως στο 

χώρο παραγωγής. Αναλύει, επεµβαίνει στην τάξη και την ποιότητα της εργασίας, και 

τελικά εξοικονοµώντας πόρους βελτιώνει την απόδοση της οργάνωσης. Τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής του είναι εµφανή και άµεσα. Συµβάλει όµως σταδιακά 

µέσο-µακροπρόθεσµα και σε αλλαγή κουλτούρας σε έναν οργανισµό, δηµιουργώντας 

ένα «χώρο εργασίας υψηλής απόδοσης» που χαρακτηρίζεται από αποτελεσµατικότητα 

και υψηλή αποτελεσµατικότητα. 

  

ΑΑρρχχέέςς  ττωωνν  55SS  

SSeeii rr ii   --    ΞΞεεκκααθθάάρριισσµµαα  ((ΕΕππιιλλοογγήή))  

SSeeii ttoonn  --    ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  χχώώρρωωνν  κκααιι  οορρίίωωνν  ((ΟΟρργγάάννωωσσηη))  

SSeeiissoo  --    ΣΣκκοούύππιισσµµαα  κκααιι  γγυυάάλλιισσµµαα  ((ΚΚααθθααρριισσµµόόςς))  

SSeeiikkeettssuu  --    ΤΤυυπποοπποοίίηησσηη  &&   ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη  

SShhii ttssuukkee  --    ∆∆ιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  σσυυννέέχχιισσηη  ((ΠΠεειιθθααρρχχίίαα))  

SSeeii rr ii   --  ΞΞεεκκααθθάάρριισσµµαα  

SShhii ttssuukkee  

SSeeii rr ii   

SSeeii ttoonn  

SSeeiikkeettssuu  SSeeiissoo  

 
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  

++  
ΈΈλλεεγγχχοοιι  
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ΚΚύύρριιοοιι  ΣΣττόόχχοοιι  ::  

••    ΑΑννάάλλυυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  σσεε  εερργγααλλεείίαα  κκααιι  έέγγγγρρααφφαα  

••    ΦΦττιιάάξξιιµµοο  κκααττάάσστταασσηηςς  εερργγααλλεείίωωνν  //  υυλλιικκώώνν  

••    ΈΈλλεεγγχχοοςς  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγααλλεειιοοθθηηκκώώνν,,  ρρααφφιιώώνν  κκααιι  ννττοουυλλααππώώνν    

••    ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  σσυυχχννόόττηηττααςς  χχρρήήσσηηςς  κκάάθθεε  εερργγααλλεείίοουυ  //  υυλλιικκοούύ  

••    ΠΠρροοµµήήθθεειιαα  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  εερργγααλλεείίωωνν  πποουυ  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  

••    ΞΞεεφφόόρρττωωµµαα  ττωωνν  µµηη  ααππααρρααίίττηηττωωνν  

  

SSeeii ttoonn  --  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  χχώώρρωωνν  κκααιι  οορρίίωωνν  

ΚΚύύρριιοοιι  ΣΣττόόχχοοιι::   

••    ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ππρροοττεερρααιιοοττήήττωωνν  ττµµήήµµααττοοςς  

••    ΕΕρργγααλλεείίαα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσυυχχννάά  ππρρέέππεειι  νναα  τταα  έέχχεειι  οο  χχεειιρριισσττήήςς  ήή  οο  ττεεχχννίίττηηςς  ήή  

νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  δδίίππλλαα  σσττοο  µµηηχχάάννηηµµαα  

••    ΕΕρργγααλλεείίαα  µµέέσσηηςς  σσυυχχννόόττηηττααςς  χχρρήήσσηηςς  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  

••    ΕΕρργγααλλεείίαα  πποουυ  δδεενν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσυυχχννάά  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  χχωωρριισσττάά..  

  

  

  

  

SSeeiissoo  --  ΣΣκκοούύππιισσµµαα  κκααιι  γγυυάάλλιισσµµαα  

ΚΚύύρριιοοιι  σσττόόχχοοιι  ::   

••    ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττηηςς  ααρρχχιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς  

••    ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  όόλλοουυ  ττοουυ  χχώώρροουυ,,  µµεε  λλεεππττοοµµέέρρεειιαα,,  ΄́ββρρίίσσκκοοννττααςς  τταα  ππρροοββλληηµµααττιικκάά  σσηηµµεείίαα  

••    ΕΕµµππλλοοκκήή  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  

••    ∆∆ύύσσκκοολλοοςς  σσττόόχχοοςς    ==    λλεεππττοοµµεερρήήςς  ππρροοσσχχεεδδιιαασσµµόόςς    

••    ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττοο  ““ππόόσσοο  ββααθθιιάά””   κκααιι  ““µµεε  ππόόσσηη  λλεεππττοοµµέέρρεειιαα””   

••    ΑΑπποοµµάάκκρρυυννσσηη  όόλληηςς  ττηηςς  ββρρωωµµιιάάςς,,  ααχχρρήήσσττωωνν  κκααιι  λλααδδιιώώνν  

••    ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  σσαανν  σσττάάννττααρρννττ  ((κκααττααγγρρααφφήή  ττοουυ))  

  

SSeeiikkeettssuu  --  ΤΤυυπποοπποοίίηησσηη  &&   ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη  

ΚΚύύρριιοοιι  σσττόόχχοοιι  ::   

••    ΧΧττίίσσιιµµοο  σσχχεεδδίίοουυ  γγιιαα  ααπποοφφυυγγήή  εεππααννεεµµφφάάννιισσηη  ββρρωωµµιιάάςς  

••    ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττωωνν  σσηηµµεείίωωνν  εελλέέγγχχοουυ  

••    ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  µµεεττρρήήσσιιµµωωνν  σσττάάννττααρρννττ  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  
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••    ΟΟππττιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  

••    ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ττυυπποοπποοιιηηµµέέννωωνν  εερργγααλλεειιοοφφοορρέέωωνν  

  

SShhii ttssuukkee  --  ∆∆ιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  σσυυννέέχχιισσηη  

ΚΚύύρριιοοιι  σσττόόχχοοιι  ::   

••    ΝΝέέαα  ααννάάλλυυσσηη  όόλλοουυ  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  

••    ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττηηςς  σσυυχχννόόττηηττααςς  εελλέέγγχχωωνν  κκααιι  ττηηςς  µµεεθθόόδδοουυ  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

••    ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  σσττάάννττααρρννττ  γγιιαα  δδιιοορρθθωωττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  

••    ΟΟππττιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ααννααφφοορρώώνν  ((γγρρααφφήήµµαατταα  γγρρααµµµµώώνν))  

••  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ττυυπποοπποοιιηηµµέέννωωνν  εερργγααλλεειιοοφφοορρέέωωνν  

  

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  55SS  

••    MMααζζιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ((ΤΤεεχχννιικκήή  κκααιι  σσυυµµππεερριιφφοορράάςς))    

••    ΌΌλλοοιι  οοιι  εεµµππλλεεκκόόµµεεννοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  σσηηµµαασσίίαα  ττοουυ  κκααθθααρροούύ  κκααιι  

οορργγααννωωµµέέννοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..    

••    ΣΣττήήρριιξξηη  ααππόό  ττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη  

••    ΘΘέέµµαατταα  ““ΠΠόόττεε””   ξξεεκκααθθααρριισσµµέένναα  

••    ΞΞεεκκάάθθααρρεεςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  

  

  

ΚΚέέρρδδηη  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  

••ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  σσυυννττηηρρηησσιιµµόόττηηττααςς  ((ΧΧααµµηηλλόό  MMTTTTRR))    

••    ΜΜεείίωωσσηη  χχρρόόννοουυ  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  

••    ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη  

••    ΥΥγγιιεειιννόόττεερροο  ππεερριιββάάλλλλοονν  

••    ΕΕιισσααγγωωγγήή  µµιιααςς  ““κκοουυλλττοούύρρααςς  εεππιιθθεεώώρρηησσηηςς””   
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4ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

               QUALITY ΜAINTENANCE/QM 
 

Ο πυλώνας διατήρησης της ποιότητας είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό και 

τη διατήρηση των συνθηκών µε  µηδενικές  ατέλειες/zero losses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πυλώνας ποιότητας πρέπει…: 

�…να ποσοτικοποιεί και να επεκτείνει τις απώλειες ποιότητας. 

�…να ανιχνεύει και να εξουδετερώνει τις πηγές των απωλειών ποιότητας. 

 

…κερδίζοντας κατά συνέπεια:  

� αλλαγή της νοοτροπίας από έλεγχο ποιότητας προϊόντος σε διαδικασία ελέγχου και 

έπειτα σε συνθήκες διοίκησης. 

� ένα αποδοτικό σύστηµα διοίκησης για να διατηρηθούν τα οφέλη. 
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Ο Πυλώνας Ποιότητας πρέπει πρώτα από όλα να ποσοτικοποιεί και να επεκτείνει της 

απώλειες ποιότητας. 

�Εσωτερική ποιότητα: 

 Κόστος µη ποιότητας  

– σπατάλη 

– επανεργασία 

– υποβιβασµός 

 

Προληπτικές ενέργειες: 

Οµοιοµορφία προϊόντος 

 

�Εξωτερική ποιότητα 

- παράπονα πελατών 

- ικανοποίηση των πελατών 

- έλεγχος του τελικού προϊόντος 

 

Όλα τα παραπάνω είναι πιθανά µε την διαδικασία των πέντε βηµάτων: 

Τα βήµατα της Εξελισσόµενης Ποιότητας: 

 

1) Ανάλυση απωλειών και παραπόνων 

- Ανάλυση απωλειών 

- Ανάλυση παραπόνων 

- Στόχοι και οράµατα 

 

2) Αποκατάσταση και βελτίωση των λειτουργικών στάνταρ 

- Ανάλυση παραπόνων και ατελειών 

- Σχεδιασµός της Μήτρας QA 

- Αποκατάσταση των βασικών συνθηκών µε βάση τα 4Μ’s 

-  Αποκατάσταση του δικτύου Q και του Σχεδίου Ελέγχου. 

- Αποκατάσταση των λειτουργικών διαδικασιών και εκπαίδευση των χρηστών. 

- Αποκατάσταση των παραµέτρων του συστήµατος. 

- Αποκατάσταση/ Εισαγωγή  Statistical Process Control/SPC. 

- Έλεγχος του συστήµατος καθηµερινής ποιότητας. 
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3) Σύστηµα µείωσης των ατελειών, παραπόνων, χρήσης και υπερχρήσης 

- Τυποποίηση της µεθοδολογίας µείωσης των παραπόνων, των απωλειών, χρήσης 

και υπερχρήσης. 

- Κατάρτιση των εκπαιδευτών. 

- Σύστηµα ελέγχου οµάδας. 

- Επανεξέταση της διοίκησης 

 

4) Μείωση των χρονικών και των δυναµικών απωλειών 

- Τελική Μήτρα QA 

- Ανάλυση Σηµείου Εργασίας 

- Ανάλυση PM 

- Ανάλυση συσχέτισης µεταξύ κατάστασης προόδου και των ατελειών. 

- Αποφυγή πιθανών ατελειών. 

 

5) Εισαγωγή του Συστήµατος Μηδενικων Ατέλειων 

- Προσδιορισµός των καταστάσεων Q  και των σηµείων Q. 

- Πέντε ερωτήσεις για µηδενικές ατέλειες 

- ∆ιοίκηση συνθηκών 

- ∆ιοίκηση αυτόµατων συνθηκών 

- Οπτικοποίηση του συστήµατος SPC 
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5ος ΠΥΛΩΝΑΣ:  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΥΓΙΕΙΝΗ 

SAFETY AND HEALTH/SH 
 

Βελτίωση της ασφάλειας  και υγιεινης στο χώρο εργασίας 

 

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας σηµαίνει: 

�Προστασία των εργαζοµένων από τους παράγοντες κινδύνου. 

�Μια ελάχιστη µείωση του κινδύνου κάνει τη ζωή του ανθρώπου ασφαλέστερη. 

�Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο χώρο εργασίας πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα 

στις διαδικασίες εργασίας. 

�∆ηµιουργία νέων και καλύτερων περιβαλλοντικών συνθηκών. 

 

Ανθρώπινοι και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν βασικό ρόλο στην πρόκληση 

ατυχηµάτων:  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: ακτινοβολία, θερµοκρασία, θόρυβος, γλιστερό πάτωµα,  

κ.α. 

Ανθρώπινοι παράγοντες: κούραση, έλλειψη εµπειρίας, έλλειψη προσοχής, κ.α. 

 

Τα περισσότερα ατυχήµατα προκαλούνται από ασήµαντους παράγοντες: 

«Κρυµµένα» µικρά προβλήµατα. 

� Υλικά- επικίνδυνα υλικά 

� Μηχανές – αιχµηρά εξαρτήµατα, λάδια χυµένα 

� Μέθοδος – όχι και όσο ξεκαθαρισµένη 

� Άνθρωπος – οι άνθρωποι δεν εκπαιδεύονται αρκετά, δεν ακολουθούν τους κανόνες 

ασφαλείας.  

 

Για να επιτευχθούν «0» ατυχήµατα υπάρχει ένα σύνολο µαθηµάτων συµπεριφοράς, τα 

οποία έχουν διδαχτεί από την προηγούµενη εµπειρία τα οποία πρέπει να οριστούν. 
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Ο καθένας πρέπει να παίξει ένα ρόλο στη «Βελτίωση της Ασφάλειας». 

 

Χειριστές / Εργαζόµενοι: Πρέπει να εντοπίζουν και να αναφέρουν τους παράγοντες 

κινδύνου και τις ανωµαλίες στο εργασιακό περιβάλλον και τον εξοπλισµό. Πρέπει να 

ακολουθούν όλους τους κανονισµούς ασφαλείας.  

 

Μάνατζερ / Μηχανικοί: Παίζουν βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των ανθρώπων να είναι 

γνώστες της ασφάλειας. Όχι µόνο πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανόνες 

ασφαλείας, αλλά ακόµα είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο µε τον οποίο κατευθύνεται ο 

καθένας σε θέµατα ασφαλείας.  
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Μεσαίου επιπέδου Μάνατζερ: Όχι µόνο πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανόνες 

ασφαλείας, αλλά ακόµη παίζουν βασικό ρόλο στον «περιοδικό έλεγχο ασφαλείας». 

Αυτός ο ρόλος είναι απαραίτητος για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 

 

Προτεραιότητες για την αποφυγή κινδύνων: 

 

1.Αποφυγή κινδύνου  

● η αιτία του κινδύνου έχει εξαλειφθεί  

● το ατύχηµα δε θα επαναληφθεί ποτέ ξανά 

● δεν απαιτείται επιπλέον διοίκηση 

 

2. Ουδετεροποίηση του κινδύνου 

● ο κίνδυνος τοποθετήθηκε ή /και αποµονώθηκε. 

● οι διαδικασίες είναι σε ισχύ προκειµένου να κρατηθεί η προστασία  

 αποτελεσµατικά 

 

3. Προστασία του ανθρώπου  

●  δεν είναι πιθανό να εξαλειφθεί  η πηγή των υπόλοιπων κινδύνων.  

● ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιεί εργαλεία ή προσωπική προστασία για να 

αποφύγει την επαφή ή / και την επίδραση. 

 

4. Καθορισµός των διαδικασιών πρόληψης 

●  σε αυτή την περίπτωση η προστασία εξίσου αποτελεσµατικά µπορεί να  

 προβλεφθεί. 

● οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδεύονται για να ακολουθήσουν µια εξίσου 

αποτελεσµατικά             αποδεδειγµένη διαδικασία. 

 

 

Τα βήµατα για βελτίωση στη ασφάλεια: 

 

1. Προσδιορισµός προτεραιοτήτων ασφαλείας 

- Τυποποιήστε Κey Performance Indicators / KPI’s και στόχους 

- Εισάγεται σύστηµα προσδιορισµού των κινδύνων. 
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- Πραγµατοποιείστε επέκταση ατυχηµάτων 

- Συνδέστε την επέκταση µε περιοχές για επίθεση 

- ∆ώστε προτεραιότητα στις περιοχές και σχηµατίστε ένα σχέδιο. 

 

 

 

2. Μείωση των ατυχηµάτων µέσω της αποκατάστασης των φυσικών µηχανών 

- Επιλέξτε και ενδυναµώστε ειδικούς ασφαλείας 

- Αξιολογήστε και αποκαταστήστε την συµµόρφωση στο χώρο εργασίας 

µε στάνταρτ ασφαλείας 

- Πραγµατοποιείστε τα 5S σε κρίσιµες περιοχές 

- Εισάγετε το κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας 

- Πραγµατοποιείστε δραστηριότητες καθαρισµού σχετικές µε την 

ασφάλεια. 

 

3. Μείωση των ατυχηµάτων µέσω της αποκατάστασης της πειθαρχίας. 

- Κατανοήστε συµπεριφορικά στάνταρτ  

- Κατανοήστε τις ανωµαλίες 

- Εξαλείψτε τις ανωµαλίες και τα ανόητα λάθη µέσω της εκπαίδευσης 

- Εισάγετε σύστηµα ελέγχου ασφάλειας  

 

4. Ανάλυση κάθε ατυχήµατος και εφαρµογή βελτιωτικών ενεργειών. 

- Εισάγετε ανάλυση απλού ατυχήµατος 

- Εισάγετε προσοµοίωση ατυχήµατος 

- Υποστηρίξτε την οριζόντια επέκταση των αντίµετρων.    

 

5. Αποτροπή των πιθανών ατυχηµάτων. 

- Καταγράψτε τους βραχυπρόθεσµους στόχους 

- Αναλύστε τους βραχυπρόθεσµους στόχους 

- ∆ιεξάγετε ανάλυση κινδύνου στις κρίσιµες περιοχές 

 -  καταρτίστε ένα σχέδιο δράσης και ακολουθήστε το 

 

6. Βελτίωση της εργονοµίας στο χώρο εργασίας 

- αξιολογήστε την εργονοµία 
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- κάντε τις διαδικασίες ευκολότερες και ασφαλέστερες 

- βελτιώστε την εργονοµία µε αυτοµατισµούς χαµηλού κόστους.  

  

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

�Ακολουθούµε τις σηµάνσεις 

�Χρησιµοποιούµε τα µέτρα προστασίας  

(Γυαλιά, γάντια, παπούτσια κλπ…) 

 

�Πριν αρχίσουµε 

• Ο Ηλεκτρολόγος θα δώσει το σήµα ότι είµαστε έτοιµοι. 

• Ποτέ δεν χρησιµοποιούµε νερό σε ηλεκτρικά εξαρτήµατα (φωτοκύτταρα 

κ.λ.π.). Χρησιµοποιούµε αέρα ή κάποιο στεγνό πανί. 

• Εάν έχουµε οποιαδήποτε αµφιβολία καλούµε τον τεχνικό ασφαλείας. 

 

Όταν τελειώσουµε   

• Βεβαιωνόµαστε ότι όλα τα µέλη της οµάδας είναι µαζί. 

• Υπεύθυνος είναι ο οµαδάρχης. 

• Ειδοποιούµε τον τεχνικό ασφαλείας. 

• Ο ηλεκτρολόγος θα ξαναδώσει ισχύ αφού ειδοποιηθεί από τον τεχνικό 

ασφαλείας. 

• Παρακολουθούµε το µηχάνηµα στο ξεκίνηµα του.  
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6ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΤΡΜ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΡΜ ΙΝ ΤΗΕ ΟFFICE/TO 
 

Το ΤΡΜ στο γραφείo αναφέρεται στην τακτοποίηση του χώρου εργασίας ώστε να 

γίνεται πιο αποδοτική η εργασία των υπαλλήλων γραφείου. Στο αρχικό στάδιο σκοπός 

είναι η αναγνώριση των άχρηστων αντικειµένων και η δηµιουργία χώρου στο αρχείο 

και το γραφείο. Ο υπάλληλος φωτογραφίζει τον χώρο αρχικά και στο τέλος ώστε να 

γίνουν εµφανείς οι διαφορές από την εφαρµογή του συστήµατος. Παράλληλα 

ενισχύεται η ιδέα της κοινόχρηστης χρήσης των πόρων. 

Το σύστηµα περιλαµβάνει πέντε δραστηριότητες: 

1) Κατανόηση της παρούσας κατάστασης.  

Στο στάδιο αυτό γίνεται: 

α) Σχεδιασµός του χώρου 

β) Αναγνώριση των θέσεων όλων των αντικειµένων 

γ) Φωτογράφηση του χώρου 

 

2) Καθαρισµός και σήµανση των σηµείων για έλεγχο. 

Στο στάδιο αυτό: 

α) Καθορίζονται τα πράγµατα που πρέπει να καθαριστούν από τον υπεύθυνο ή 

από όλους µαζί. 

β) Αναγνώριση των πραγµάτων αυτών στο σχέδιο 

γ) Προσδιορισµός των στόχων σε µετρήσιµη µορφή 

δ) Ορισµός υπευθύνου 

ε) Σχεδιασµός πλάνου δράσης 

 

3) Αποµάκρυνση σηµάνσεων και βελτίωση του χώρου εργασίας 
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Στο στάδιο αυτό: 

α) Ετοιµάζεται πλάνο δράσης βάση των σηµάνσεων που έγιναν 

β) Για κάθε ενέργεια ορίζεται ένας υπεύθυνος και ορίζεται ηµεροµηνία 

παράδοσης. 

γ) Τα δελτία σηµάνσεως χρησιµοποιούνται κάθε φορά που βρίσκεται µια 

ανωµαλία και πρέπει να εξαλειφθεί. 

 

4) Καθορισµός προσωρινού προτύπου 

Στο στάδιο αυτό: 

α)  ∆ηµιουργείται ένα πρότυπο για τη γραφική ύλη, τα συρτάρια και τα 

γραφεία. 

β) Καθορίζεται µια λίστα ελέγχου που επιτρέπει σε κάποιον να παρακολουθεί 

σε βάθος χρόνου την προσαρµογή του γραφείο στο πρότυπο που έχει οριστεί. 

 

5) Επικύρωση όλων των προηγούµενων διαδικασιών µέσω ελέγχων. Ειδικότερα 

καταγράφεται η πρόοδος της δραστηριότητας και καθορίζονται νέες ενέργειες 

για εξάλειψη των περιττών  

Στο στάδιο αυτό: 

α) Γίνεται εβδοµαδιαία χρήση της λίστας ελέγχου 

β) εάν προκύψουν άλλα προβλήµατα χρησιµοποιείται η µέθοδος της σήµανσης. 

    

 

παλιός σχεδιασµός                           νέος σχεδιασµός 
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                Κριτήρια επιλογής    Eίδος Βαρύτητα 

1 Ευκολία καθαρισµού Σχετικό 
2 Εργονοµία Κρίσιµο 
3 Χρήση χώρου Σχετικό 
4 Ασφάλεια Σχετικό 
5 Φωτισµός Κρίσιµο 
6 Ξεκούραση µατιών Σχετικό 
7 Θέρµανση Κρίσιµο 
8 Ειδικές απαιτήσεις Κρίσιµο 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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7ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

                EDUCATION & TRAINING /E&T 

 

 

Η Εκπαιδευση βασιζεται σε 5 αξονες 

1. ∆ιαγνωση του περιβαλλοντος    /Diagnosis of the enviroment 

2. Ανευρεση εκπαιδευτικων αναγκων /Training Needs Analysis/TNA 

3. Σχεδιασµος της εκπαιδευσης/Design 

4. Eκτελεση της εκπαιδευσης/Delivery 

5 .Aξιολογηση/Evaluation 

 

ΟNE POINT LESSON 

Ο τροπος µεταφορας της γνωσης γινεται µεσω των ΟPL s/One Point 

Lessons /Μαθηµατων Ενος Σηµειου δηλ εντυπα µε φωτογραφιες και ενα πολυ µικρο 

κειµενο ετσι ωστε η εκπαιδευση να ειναι πρακτικη . Παρακάτω φαίνεται το παράδειγµα 

του µαθήµατος: Φάση γεµίσµατος 

φιάλης. (6 φάσεις) 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΑΛΗΣ 
Η φιάλη, πιεζόµενη από το 
έµβολο, έρχεται σε επαφή µε τον 
δακτύλιο κεντραρίσµατος και 
µπαίνει στη θέση γεµίσµατος. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ 
Με την πίεση του µπουτόν 7, 
δηµιουργείται κενό µέσα στη φιάλη 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 
Η πεταλούδα 2 ανοίγει την βαλβίδα 
3, και αναπτύσσεται πίεση µέσα 
στην φιάλη, µε είσοδο ανθρακικού 
από τον κώδωνα 1. 

ΓΕΜΙΣΜΑ 
Όταν η πίεση στη φιάλη γίνει ίδια 
µε την πίεση στον κώδωνα 1, η 
βαλβίδα 4 ανοίγει µόνη της. Η 
µπύρα µπαίνει στη φιάλη και το 
ανθρακικό επιστρέφει στον κώδωνα 
1. 

ΤΕΛΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 
Όταν η µπύρα φτάσει στο άκρο του 
σωλήνα γεµίσµατος 5, σταµατάει το 
γέµισµα µε το µπλοκάρισµα της 
επιστροφής ανθρακικού στον κώδωνα.  

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ 
Η πεταλούδα 2 κλείνει τις βαλβίδες 3 και 4. Το 
ανθρακικό που έµεινε στον λαιµό της φιάλης 
φεύγει µε την πίεση του µπουτόν 6.  
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5-ΥΕΑRS COMPETENCE MATRIX 

Για τις εκπαιδευτικες αναγκες υπαρχει το αρχειο µε τις ικανοτητες και τις γνωσεις 

του προσωπικου καθως και οι µελλοντικες αναγκες / 5 years Competence matrix 

 

 

ΑθηναϊκήΑθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.Ζυθοποιία Α.Ε.

Εργοστάσιο ΘεσσαλονίκηςΕργοστάσιο Θεσσαλονίκης / / Τμ. ΕκπαιδεύσεωςΤμ. Εκπαιδεύσεως
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∆ΕΙΚΤΕΣ/INDICATORS 

 

            ∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

OPERATIONAL PRODUCTION INDICATOR ( Ο.Ρ.Ι.) 

 

Το Ο.Ρ.Ι. σε επίπεδο µηχανών είναι ένας δείκτης για τον χειριστή ώστε να 

εστιαστεί στις απώλειες, ενώ σε επίπεδο εργοστασίου θέτει ένα µέτρο σύγκρισης της 

απόδοσης. 

Τα ερωτήµατα που θέτονται για τον προσδιορισµό του δείκτη είναι τα εξής:  

α) Είναι η γραµµή διαθέσιµη για παραγωγή;  

β) Ποια είναι η απόδοση της γραµµής ενώ αυτή παράγει;  

γ) Ποια είναι η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται;  

 

Ο.Ρ.Ι. = ∆ιαθεσιµότητα χ Ταχύτητα χ Ποιότητα 

 

Θεωρητικά η γραµµή παραγωγής πρέπει να εργάζεται συνεχώς, στη σχεδιασµένη 

ταχύτητα, µε τη σωστή ποιότητα. Η πραγµατικότητα δεν είναι όµως έτσι. Υπάρχουν 

απώλειες και γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν. 

Οι 6 µεγάλες απώλειες είναι οι εξής:  

● χρονικές απώλειες 

- ρυθµίσεις 

- βλάβες 

● ποσοτικές απώλειες 

- απώλειες ταχύτητας  

- µικροσταµατήµατα 

     

  ●  ποιοτικές απώλειες  

- απορρίψεις 

- επανεργασία 
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∆είκτες 

 

 ∆ιαθεσιµότητα = 
νοςςχρολικ

ννοςβλαβχρνοςςχρολικ

όό

ώόόό −
 Χ 100 

 

Απόδοση = 
ςτηταγραµµµικανονοµαστικ

γειπαρςεντηταγραµµταχπραγµατικ

ήόή

άώήύή
 Χ 100 

 

Ποιότητα =
ήή

ίίήή

παραγωγολικ

ψειςαπορραεπανεργασπαραγωγολικ −−
Χ 100 

 

Πώς µετράται η αξιοπιστία των µηχανών;  

MTBF ( Mean Time Between Failures – Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών) 

 

ΜΤΒΑ = 
νςβλαβριθµ

νοςςχρετιτουργικ

ώό

όό

Α

Λ
 

 

Πώς µετράται η συντηρησιµότητα των µηχανών; 

MTTR ( Mean Time To Repair – Μέσος Χρόνος Επισκευής) 

 

MTTR = 
νςβλαβαριθµ

βηςνοςβλχρ

ώό

άό
 

 

Πώς µετράται η επίδραση των βλαβών;  

Αο ( Operational Availability – Λειτουργική ∆ιαθεσιµότητα) 

 

∆είχνει τη διαθεσιµότητα των µηχανών όταν εξαιρεθούν οι βλάβες. 

 

Αο = 
MTTRMTBF

MTBF

+
 Χ 100 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OPI 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OPI  
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                               ΓΡΑΦΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ΓΡΑΦΗΜΑ  MTBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ΓΡΑΦΗΜΑ MTTR 
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                         ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΒΕΝEFITS 
 
1.Ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις επανεµφάνισης ασυµφωνιών (βλάβες 
στην παραγωγή η προβλήµατα στο τελικό προιόν) καθώς και λιγότερα 
παράπονα πελατών/complaints η ανάκληση προιόντων/recalls. 
 
2.Λόγω των µηδενικών απωλειών /zero losses έχουµε εξοικονόµηση 
πόρων ,µείωση του κόστους παραγωγής και ενέργειας µε αποτελεσµα την 
αυξηση της παραγωγικοτητος ,των κερδών που οδηγούν στην βιωσιµότητα 
της επιχείρησης. 
 
3.Οι απώλειες είναι µετρήσιµες  µε αποτέλεσµα να γίνονται οι σωστές 
διορθωτικές ενέργειες/corrective actions και να παίρνονται γρήγορα οι 
απαραίτητες αποφάσεις/decision making 
 
4.Η µεθοδολογία του ΤΡΜ προάγει το οµαδικό πνεύµα,  απαιτεί την 
συµµετοχή όλων µέσω των αυτόνοµων οµάδων εργασίας και δηµιουργεί 
την επίγνωση της ανάγκης για συνεχή βελτίωση 
 
5. Ευελιξία στις µετακινήσεις του προσωπικού/Flexibility 
 
6.Πιο ενδιαφέρουσα εργασία και αυτονοµία 
 
7. Λιγότεροι εργαζόµενοι και λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας 
 
8. Υψηλότερη απόδοση και πνεύµα  καινοτοµίας 
 
9. ∆ιασφαλίζει συντηρήσιµα αποτελέσµατα µέσω των δεικτών 
µέτρησης/KPI s 
 
10.Λειτουργεί σε οργανισµούς ή επιχειρήσεις µε ευέλικτη και απλή 
οργάνωση /lean organization και εφαρµόζεται σε οργανισµούς ή 
επιχειρήσεις που έχουν την θέληση και το πάθος για µάθηση/learning 
organisations 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
 
Στις µέρες µας µέσα στα πλαίσια του παγκοσµιοποιηµένου ανταγωνισµού 
η ανάγκη για ολοένα και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητητα  έχει 
µεγιστοποιηθει. 
Στην προσπάθεια πραγµατοποίησης αυτού του στόχου είναι ζωτικής 
σηµασίας η µείωση του κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητος µέσω 
της ελαχιστοποίησης των απωλειών/losses  µε παράλληλη διασφάλιση της 
άριστης ποιότητος. 
 
Η Αθηναική Ζυθοποιία ΑΕ παραµένοντας πάντα στην κορυφή υιοθέτησε 
το ΤΡΜ . 
Το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης εφαρµόζει το πρόγραµµα αυτό από το 2003 
µε µεγάλη επιτυχία. 
Τα αποτελέσµατα είναι αξιόλογα και έχουν ήδη γίνει ορατά στους δείκτες  
απόδοσης του εργοστασίου. 
Η συνεχής προσπάθεια και το οµαδικό πνεύµα που διακατέχει όλους τους 
εργαζόµενους είναι σίγουρο ότι  θα στέψει την προσπάθειά µας µε 
επιτυχία και το εργοστάσιο θα συνεχίσει να πορεύεται προς τους υψηλούς 
στόχους του. 
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