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                                            ABSTRACT 

This study addresses the fact that ideally, companies can manage their projects more 
efficiently if they use KPI's. Doing this assumption, we propose a model evaluation through 
indicators of performance of a project. The project involves the maintenance of static 
equipment plant. This evaluation model when viewed over time can show whether the policy 
change in areas of the project is profitable or not. The areas of concern is the cost, time, 
management of natural object, procurement management, risk management and the 
implementation process of the physical object which is the maintenance of equipment. 

Ideally, agencies will be able to align their higher level goals with performance measures and 
individual KPIs. All agencies are striving for this goal. This report documents several 
examples of this alignment. The largest challenge in this goal is the evolving and dynamic 
nature of both the agency performance measures and the project KPIs. 

The results of this study can be summarized in the following recommendations gleaned from 
literature, case study document analysis, and web research. 

1. Align project performance measures and KPIs with overarching agency goals. 

2. Plan for the dynamic nature of performance measures throughout the project life cycle and 
hand back. 

3. Do not rely completely on KPIs to align agency goals and project performance, but strive to 
create an asset management culture through asset management plans that are continuously 
improved throughout the concession period. 

4. Similarly, keep the number of programmatic and project-level measures and indicators to a 
manageable number. Focus on measures and indicators that result in outcomes instead of 
data outputs. 
5. Consider asset management plans during procurement and contract agreement 
negotiation. 
6. Continue to develop and apply KPIs during design and construction to help align all types 
of projects to agency goals. 
7. Explore outcomes-based hand back provisions rather than compliance-oriented means. 
8. Recognize that KPIs are not the only means of ensuring contract compliance during 
decades of design-build-operate-and-maintain projects. 
9. Focus on customer needs and societal goals in addition to asset condition. 
10. Unique agency locations and user demands necessitate unique agency goals, 
performance measures, and strategies, which are developed most effectively by involving 
upper management, stakeholders, community residents, and end users in the process. 
The previous summary conclusions provide a basis for the recommendations of this study. 
The report contains the background, methodology, model construction, scenarios with KPI 
relations and details on which these findings are based.  
 
Key words: Performance analysis, turnaround project, Kpi’s, project management, scope, risk, 
contract, procurement, cost, time. 

                 



  

                                 

                                       ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηεχεηαη ην γεγνλφο φηη ηδαληθά, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα 
δηαρεηξίδνληαη ηα έξγα ηνπο κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν αλ ρξεζηκνπνηνχλ KPI‟s.Κάλνληαο απηήλ 
ηελ παξαδνρή πξνηείλεηαη έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο κέζσ δεηθηψλ  ηεο απφδνζεο ελφο 
έξγνπ. Σν έξγν αθνξά ζηελ ζπληήξεζε ηνπ ζηαηηθνχ εμνπιηζκνχ κνλάδαο παξαγσγήο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο εάλ εμεηαζηεί δηαρξνληθά κπνξεί λα θαηαδείμεη ην αλ ε 
αιιαγή πνιηηηθήο ζε ηνκείο ηνπ έξγνπ είλαη ζπκθέξνπζα ή φρη. Οη ηνκείο ελδηαθέξνληνο είλαη 
ην θφζηνο, ν ρξφλνο, ε δηαρείξηζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ θαη 
ζπκβάζεσλ, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 
πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  

ην ζεκεξηλφ πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο 
είλαη ν αληαγσληζκφο, ε επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ 
ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βειηηψλνληαη θαη λα θαηλνηνκνχλ µε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απφ ηνπο 
αληαγσληζηέο ηνπο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ ζπληήξεζε θαη γεληθφηεξα 
ε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη µία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δνζεί 
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Καη απηφ γηαηί αθελφο είλαη µία ζχλζεηε 
δξαζηεξηφηεηα θαη αθεηέξνπ ην θφζηνο ηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ 
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. 

ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, νη νξγαληζκνί ζα είλαη ζε ζέζε λα νξηνζεηήζνπλ έλα πςειφηεξν 
επίπεδν ησλ ζηφρσλ ηνπο κε κέηξα απφδνζεο KPI. Ζ κειέηε απηή πεξηγξάθεη απηήλ ηελ 
πξνζπάζεηα. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα είλαη ν εμειηθηηθφο θαη 
δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηεο. 

Δπίζεο ην ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δεηθηψλ πνπ κπνξεί 
λα πξνέξρνληαη αθφκε θαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Οη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο βνεζνχλ 
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη ζηνλ ζσζηφηεξν ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 
έξγν. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κέζσ ζελαξίσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία, ηε 
κειέηε πεξηπηψζεσλ θαη ηελ έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη αλαθέξνληαη ζην ηέινο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη απόδοζηρ, αλλαγή πολιηικήρ, διασείπιζη έπγος, δείκηερ μέηπηζηρ 
απόδοζηρ, θςζικό ανηικείμενο, κίνδςνορ, κόζηορ , σπόνορ, ζύμβαζη, ππομήθεια. 
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1.1.Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη νξγαληζκνί φισλ ησλ 

εηδψλ(θπβεξλεηηθέο νκάδεο, ζηξαηφο, εηαηξείεο, θεξδνζθνπηθνί θαη κε νξγαληζκνί) ην 

δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πσο απηνί νη νξγαληζκνί ζα θαζνξίζνπλ ξεαιηζηηθά θαη κε 

ζαθήλεηα ηνπο  καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπο. Δπηπιένλ 

πσο ζα θαηαθέξνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

Γελ είλαη πάληα εχθνιν λα κεηαζρεκαηηζηνχλ πνηνηηθά δεδνκέλα θαη ζεσξεηηθέο 

δηαηππψζεηο ζηφρσλ ψζηε λα πξνθχςνπλ κνληέια πνπ ζα κεηξνχλ θαη ζα εμάγνπλ 

πνζνηηθά απνηειέζκαηα. Δθηφο απηνχ ν ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ κνληέισλ απαηηεί 

γλψζεηο , εκπεηξία θαη ζσζηή πεξηγξαθή ησλ εθάζηνηε ζηφρσλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα μεθαζαξίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ  ζηφρν θαη ην 

βάξνο ηνπ θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νινέλα θαη απμαλφκελε απαίηεζε γηα αιιαγή ηεο έσο ηψξα 

επηθξαηνχζαο  θαηάζηαζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

ψζηε λα παξέρνληαη βέιηηζηεο ιχζεηο ζε κηθξφηεξν ρξφλν , κε ην ειάρηζην θφζηνο ζε 

ρξήκα θαη ηελ φζν πην κεησκέλε ζπαηάιε παξαγσγηθψλ πφξσλ, έρεη αλαγθάζεη ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ λα αιιάμεη ηελ πνιηηηθή πνπ εθάξκνδε έσο ηψξα θαη 

αθνξνχζε ηηο πξνκήζεηεο, ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ πφξσλ, ηε ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο . Γηα λα πεξηγξαθεί ε παξαπάλσ 

πξαγκαηηθφηεηα έρεη εκθαληζηεί ν φξνο Turnaround project (ΣΑ) πνπ πεξηγξάθεη  

αθξηβψο απηή ηε δηνίθεζε ηεο αιιαγήο ηελ νπνία ηε δηαρεηξίδεηαη σο έλα μερσξηζηφ 

έξγν ην πνπ πινπνηείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

εηαηξείαο.  

 Γηα λα αιιάμνπλ φκσο φια απηά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε αξθεηνί παξάγνληεο 

ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ νη λέεο ιχζεηο νη φπνηεο ζα είλαη θαιχηεξεο απφ ηηο παιαηφηεξεο 

αιιά θαη λα εθαξκνζηνχλ κε ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πνξεία ηεο 

εηαηξείαο θαη ζα ελζσκαησζεί νκαιά ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή απνηειψληαο κέξνο ηεο 

θαη φρη μέλν ζψκα.  
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ νη κέζνδνη πνπ ζα κεηξνχλ απηέο ηηο αιιαγέο 

εθφζνλ θπζηθά ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

κέζσ απηψλ ησλ αιιαγψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ έρνπλ 

επηθνξηηζηεί κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ ζα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ επηηπρία ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο. 

1.2.Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη 

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη  λα πξνζδηνξίζεη θαη λα 

αλαπηχμεη κία κέζνδν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο , ζηα πιαίζηα ελφο έξγνπ αιιαγήο  

πνιηηηθήο  (turnaround project) πνπ αθνξά ζηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζηαηηθνχ 

εμνπιηζκνχ παξαγσγηθήο κνλάδαο.  

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ είλαη ε δεκηνπξγία Γεηθηψλ Μέηξεζεο Απφδνζεο (KPI‟s)  

νη νπνίνη ζα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ζα αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο  αιιά νπζηαζηηθά ζα θαηαδείμνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ή κε ηεο 

αιιαγήο πνιηηηθήο. Οη δείθηεο απηνί ζα ζρεδηαζηνχλ βαζηδφκελνη ζην λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ project manager πνπ ζα ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα  αμηνινγεί θαη λα εθηηκά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζχγθξηζε πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αιιαγήο πνιηηηθήο ζα γίλεη 

κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ίδησλ δεηθηψλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ αιιαγή. 

 Ζ δηαδηθαζία ζα βαζηζηεί ζηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ησλ ηνκέσλ ηεο Γηνίθεζεο 

απφδνζεο , ηεο Μέηξεζεο απφδνζεο( performance measurement), ησλ δεηθηψλ 

απφδνζεο(KPI‟s) θαη ησλ έξγσλ αιιαγήο πνιηηηθήο (turnaround projects) . 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ρξήζε 

εκπεηξηθψλ κεζνδνινγηψλ ψζηε λα  ζρεδηαζηνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο φπσο 

αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα.  

Θα γίλεη επηινγή θάπνησλ απφ απηνχο ηνπο δείθηεο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ ζελάξηα. 

Σα ζελάξηα απηά ζα ρξεζηκνπνηνχλ έλα δείθηε θάζε θνξά θαη ζα εμεηάδεηαη ε 

επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο δείθηεο. 
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πκπεξαζκαηηθά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηα πξνζδνθψκελα είλαη ηα εμήο: 

 Να νξηζηνχλ νη έλλνηεο ηεο Μέηξεζεο απφδνζεο(performance measurement), 

ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο (KPI‟s), ησλ έξγσλ αιιαγήο πνιηηηθήο 

(turnaround projects),  ηεο δηνίθεζεο έξγνπ(Project management). 

 Να γίλεη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα 

κνληέιν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη δείθηεο κέηξεζεο απφδνζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηνίθεζε ελφο έξγνπ αιιαγήο πνιηηηθήο( KPI‟s in PM 

of Turnaround Project) . 

 Οη δείθηεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ εηθφλα ζε θάζε 

θάζε ηνπ έξγνπ θαη λα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρξνληθή κειέηε ηεο 

απφδνζεο ελφο turnaround project. Πξηλ , θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. 

 Δμέηαζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δεηθηψλ, ησλ βαζηθψλ  γλσζηηθψλ πεδίσλ ηνπ 

project management. 

 Σξφπνο κε ηνλ νπνίν επεξεάδνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν project αιιά θαη ην αληίζηξνθν. 

 Να εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα  απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ δεηθηψλ.  

Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 

ηνπ turnaround project θαζψο θαη κε ηελ επηξξνή ηνπ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ. 

 

 

1.3.Δνκή ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία ιίζηα δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο 

ελφο έξγνπ ζπληήξεζεο ζηαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπξφζζεηα , νη ελ ιφγσ δείθηεο ζα 

πξέπεη λα καο δίλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο 

ππάξρνπζαο πνιηηηθήο . Άξα ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζχγθξηζε ζε δηάθνξεο 

θάζεηο ηνπ έξγνπ. 
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ηφρνο είλαη λα αθνινπζεζεί κία κεζνδνινγία ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε κειέηε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ 

δίλνληαη γηα ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο έρνπλ ηελ αθφινπζε δνκή: 

ην θεθάιαην 2 γίλεηαη αλάιπζε θαη παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

πξνέθπςαλ κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ησλ ελλνηψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ 

παξνχζα εξγαζία. Οη έλλνηεο απηέο είλαη : ε Γηνίθεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο 

θαη πσο ρξεζηκεχεη ε κέηξεζε ηεο θαηά ηελ άζθεζε δηνίθεζεο, Οη δείθηεο κέηξεζεο 

απφδνζεο(KPI‟s) θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ δηνίθεζε έξγνπ , ηα έξγα αιιαγήο πνιηηηθήο( 

turnaround projects) θαη πσο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ζε 

απηά. 

ην θεθάιαην 3 , γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ελψ αλαιχεηαη 

εθηελέζηεξα ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε, ην πξνζσπηθφ θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπληήξεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο θαη ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ 

πεξαηηέξσ.  

ην θεθάιαην 4 παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

πηλάθσλ κε ηνπο δείθηεο κέηξεζεο απφδνζεο ηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ησλ ηάζεσλ κεηαμχ επηιεγκέλσλ 

δεηθηψλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο , πνπ 

αθνξά ηε ρξήζε δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο απφ κηα εηαηξεία επεμεξγαζίαο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο 

απφδνζεο ζηε δηνίθεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ην θεθάιαην 5 γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ φζσλ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη παξαηίζεληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηε δηαδηθαζία. 
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2.1. Δηνίθεζε επηρεηξεζηαθήο απόδνζεο (ΔΕΑ) 

Ζ Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο (ΓΔΑ) απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ δηνηθεηηθψλ 

θαη αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ελφο 

νξγαληζκνχ κε φξακα ηελ επίηεπμε ελφο ε πεξηζζφηεξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

πλψλπκεο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο είλαη ε "δηνίθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο" θαη ε "εηαηξηθή απφδνζε δηνίθεζεο" .      

Ζ ΓΔΑ έρεη ηξείο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Σελ επηινγή ησλ ζηφρσλ 

2. Σελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέηξεζεο ζρεηηθψλ κε ηελ πξφνδν ηνπ 

νξγαληζκνχ ελάληηα ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο 

3. Σηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο κάλαηδεξ γηα λα δηαιεπθάλνπλ απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο κε θφλην ηελ βειηίσζε ηεο κειινληηθήο απφδνζεο ελάληηα ζε 

απηνχο ηνπο ζηφρνπο 

Παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνληαη εδψ δηαδνρηθά, ηππηθά θαη νη ηξεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα δηεμαρζνχλ ηαπηφρξνλα, κε ηηο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ησλ 

κάλαηδεξ λα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέηξεζεο θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη κέζα 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Απφ ην 1992, ε ΓΔΑ έρεη επεξεαζηεί έληνλα απφ ηελ άλνδν ηνπ Balanced Scorecard 

framework. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ην Balanced scorecard framework λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζαθελίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, λα αλαγλσξίζεη 

πσο λα εληνπίδνληαη απηνί νη ζηφρνη θαη λα δνκεί ηνπο κεραληζκνχο απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα ελεξγνπνηνχληαη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard
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ην παξειζφλ , πςειφβαζκα ζηειέρε πξνζπάζεζαλ λα πηνζεηήζνπλ θάζεηε θαη 

νξηδφληηα νινθιήξσζε ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο, αγσλίζηεθαλ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη θαηαπηάζηεθαλ ζε ζεκαληηθέο αλαιχζεηο γηα λα 

αλαθαιχςνπλ ηηο ζρέζεηο αηηίαο-απνηειέζκαηνο πνπ, αλ γηλφηαλ θαηαλνεηέο, ζα 

κπνξνχζαλ λα δψζνπλ επηθεξδή δηνξαηηθφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηνηθεηηθψλ θαη 

αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ππνζηεξηδφκελα απφ ηελ ηερλνινγία , πνπ επηηξέπνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα νξίζνπλ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη έπεηηα λα κεηξήζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ απφδνζε ελάληηα ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Οη ππξήλαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ , επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ζχληαμε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ , 

επηρεηξεκαηηθή κνληεινπνίεζε, αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ 

απφδνζεο (Key performance indicators) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή. 

Ζ ΓΔΑ πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ πνηθίιεο πεγέο, ππνβνιή 

εξσηήζεσλ, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

πξάμε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΔΑ. Ζ πεηζαξρία 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

επζπγξακκηζηεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε, ε ζηξαηεγηθή θαη ε ηαθηηθή θαζψο θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο κεζνδνινγίεο, ε Six Sigma ζηξαηεγηθή, ε 

Balanced scorecard, ε θνζηνιφγεζε βάζεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ΚΒΓ) (Activity based 

costing), ε Οινθιεξσκέλε Πνηνηηθή Γηνίθεζε (Total Quality Management), ε 

νηθνλνκηθή πξφζζεηε αμία (Economic value added),ε νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή 

κέηξεζεο θαη ε Θεσξία ησλ Πεξηνξηζκψλ (Theory of Constraints). 

Ζ Balanced Scorecard είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία δηνίθεζεο 

ηεο απφδνζεο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Key_performance_indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma
http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard
http://en.wikipedia.org/wiki/Activity-based_costing
http://en.wikipedia.org/wiki/Activity-based_costing
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Quality_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_value_added
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Constraints
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Οη κεζνδνινγίεο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πιήξε ιχζε ζηηο 

αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο. Πνιιέο θαζαξά κεζνδνινγηθέο εθαξκνγέο απνηπγράλνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο νινθιήξσζεο θαη 

ελαξκφληζεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο. 

Εεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΓΔΑ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Δξσηήκαηα ζηφρσλ-επζπγξάκκηζεο: θάπνηνο πξέπεη πξψηα λα θαζνξίζεη 

ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη κεζνπξφζεζκνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πνηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ ζα δηεπζχλεη ην πξφγξακκα; Με 

πνηα νξγαλσηηθή απνζηνιή ή φξακα απηφ ζρεηίδεηαη; Ζ ππφζεζε πξέπεη λα 

γίλεη πξνζεθηηθά γηα λα αλαιχεη ιεπηνκεξψο πψο ε πξσηνβνπιία απηή ζα 

βειηηψζεη ηειηθά απνηειέζκαηα θαη  επηδφζεηο (π.ρ. έλαο ζηξαηεγηθφο ράξηεο 

(Strategy map). 

 Δξσηήκαηα γηα ηελ αξρηθή ηηκή: ε ηξέρνπζα ηθαλφηεηα ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν νξγαληζκφο λα 

παξαθνινπζεί ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ; Ση δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη 

πψο απνζεθεχνληαη απηά; Πνηεο είλαη νη ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα, πφζν ηπραία είλαη ε δηαθνξά πνπ πεξηέρεη; 

Μεηξηέηαη θάπσο απηφ; 

 Δξσηήκαηα θφζηνπο θαη θηλδχλνπ: θάπνηνο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο κηαο λέαο πξσηνβνπιίαο . Δίλαη αλαγθαίν λα εθηηκήζεη 

ην θφζηνο ησλ ζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηνβνπιία. Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο απηή ε πξσηνβνπιία 

λα απνηχρεη; Ζ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε 

νηθνλνκηθή κέηξεζε θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεδηαζκφ. 

 Δξσηήκαηα πειαηψλ θαη ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ: θαζνξηζκφο ζην πνηνο ζα 

επσθειεζεί απφ ηελ πξσηνβνπιία θαη πνηνο ζα πιεξψζεη. Πνηνο έρεη 

ζπκθέξνλ ζηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία; Ση είδνπο πειάηεο , θνξείο ζα 

επσθειεζνχλ άκεζα απφ απηή ηελ πξσηνβνπιία; Πνηνη ζα σθειεζνχλ 

έκκεζα; Πνηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νθέιε αθνινπζνχλ; Δίλαη ε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_map
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πξνζδηνξηζκέλε πξσηνβνπιία ε θαιχηεξε ή ν κφλνο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ε 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εηδψλ νη πειάηεο; Πψο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ζα παξαθνινπζνχληαη; Ση γίλεηαη κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο 

κεηφρνπο θαη ηα κέιε ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο; 

 Δξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηξήζεηο : Οη απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο 

απαηηνχλ ιεηηνπξγηθφηεηα (Operationalization) ζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο 

κεηξήζεηο. Κάπνηνο πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη κεηξήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα θάζε θνκκάηη πιεξνθνξίαο πνπ ζα ζπγθεληξψλεηαη. Δίλαη απηέο νη 

θαιχηεξεο κεηξήζεηο; Πψο ην μέξνπκε απηφ; Πφζεο κεηξήζεηο πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχληαη; Δάλ απηέο είλαη πνιιέο (ζπλήζσο είλαη), ηη είδνπο 

ζχζηεκα κπνξεί λα ηηο παξαθνινπζήζεη; Δίλαη νη κεηξήζεηο ηππνπνηεκέλεο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνληαη (Benchmarking) κε ηηο επηδφζεηο άιισλ 

νξγαληζκψλ; Πνηα είλαη ηα δηαζέζηκα βηνκεραληθά πξφηππα κέηξεζεο; 

 Δξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηξήζεηο κεζνδνινγίαο: θάπνηνο ζα πξέπεη 

λα θαζηεξψζεη κηα κεζνδνινγία ή δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

βέιηηζηνπ (ή απνδεθηνχ) ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ 

κεηξήζεσλ. Πφζν ζπρλά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα; Τπάξρνπλ 

θάπνηα πξφηππα ηνπ θιάδνπ γηα απηφ; Δίλαη απηφο ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

θάλνπκε ηηο κεηξήζεηο; Πψο ην μέξνπκε απηφ; 

 Δξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα : θάπνηνο ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα ΓΔΑ γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη πιεξνί ηνπο 

ζηφρνπο. Σν ίδην ην πξφγξακκα κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πξνζαξκνγή. Σν 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ειεγρζεί γηα αθξίβεηα, αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα. 

Πψο κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε πξσηνβνπιία ηεο εηαηξίαο, θαη φρη θάηη άιιν, 

ζπλέβαιε ζηε κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ; Πφζν κεγάιν κέξνο ηεο 

αιιαγήο ήηαλ κάιινλ ηπραίν; 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Operationalization
http://el.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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2.2.Μέηξεζε απόδνζεο(Performance measurement) 

2.2.1. Οξηζκόο 

Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο ή ε εηαηξεία δηακνξθψλνπλ ηνπο 

θαλφλεο  πνπ ζα ππάξρνπλ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα θαζνξίζνπλ αλ ε απφδνζε 

ησλ εξγαζηψλ ζα επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα εθείλα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζε.  

Σα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο   ιακβάλνληαο  ππφςε ηε ζχκβαζε αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο πνπ επεξεάδεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζέηνπλ ηηο παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο θξίζηκεο  δηεξγαζίεο   θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπο πνπ ζα 

θαηαδείμεη κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο . 

 

2.2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο κέηξεζεο απφδνζεο έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. Παξαδνζηαθά , ε κέηξεζε απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο έξγνπ 

βαζηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν, ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Γειαδή φζν πην  πνιχ εξγαζία 

παξαγφηαλ  ηφζν πην επηηπρεκέλε ήηαλ ε επηρείξεζε ή ην έξγν. Απηή ε ζεσξεία 

φκσο δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Οη κέζνδνη κέηξεζεο 

απφδνζεο εμειίζζνληαη θαη απαηηνχληαη πιένλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ,ε κέηξεζε ησλ 

νπνίσλ ζα δψζεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ην αλ επηηπγράλνληαη νη 

θαζνξηζκέλνη ζηφρνη. Γηαηί απηφ πνπ πιένλ έρεη ζεκαζία είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ζε πνιιά επίπεδα( φπσο  πνηφηεηα, ηθαλνπνίεζε πειάηε, αληαγσληζηηθφηεηα 

,ηαρχηεηα) θαη φρη κφλν ε απιή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. (Alaa M. Ghalayini, 

James S. Noble, (1996))  

Απηφ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζε έλα 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη πιήξσο αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε 

κεγάιεο αιιαγέο λα δηαδξακαηίδνληαη ζηνπο θνηλσληθφ-ηερληθνχο παξάγνληεο αιιά 

θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ηηο ηαρχηαηεο 

εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο θαη ηεο 
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εζηίαζεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ απφ πιεπξάο επηρείξεζεο, ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ . 

 Όια απηά ζπλζέηνπλ έλα λέν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ, εζηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα.  

Κπξηφηεξνη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο Μέηξεζεο ηεο Απφδνζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη: Kaplan R., Norton D., Neeley A., Gregory M., Platts k., 

Eccles R., κε ηηο εξγαζίεο “The balance Scorecard – Translating Strategy into Action” 

Kaplan and Norton , “Performance Measurement – Why, What and How” ηνπ Neeley 

θαη “The performance Prism perspective” ησλ Neeley θαη Adams , λα είλαη νη 

θπξηφηεξεο θαη κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αλαθνξψλ(citations) ζε απηέο κέρξη 

ζήκεξα. Ζ κέζνδνο πνπ μερσξίδεη ηφζν ζε πιήζνο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ζε πιήζνο 

αλαθνξψλ είλαη ε Balance Scorecard, θαιχπηνληαο ηα ¾ φιεο ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο, κε ην ππφινηπν ¼ λα κνηξάδεηαη ζηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. 

Σα  ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

βαζίδνληαλ θπξίσο ζε ινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα λα απνδνθηκαζηνχλ ζε ζρέζε κε ην φηη πξνζέθεξαλ κνλφπιεπξε 

αμηνιφγεζε  (Banks and 

Wheelwright, 1979; Hayes and Garvin, 1982), ζηεξνχληαλ ζηξαηεγηθήο ζεψξεζεο 

(Skinner, 

1974), παξνπζίαδαλ αηζηφδνμα απνηειέζκαηα ρσξίο λα δείρλνπλ κειινληηθά 

πξνβιήκαηα (Hall, 1983; Fry and Cox 1989), δελ ήηαλ απφιπηα εμεηδηθεπκέλα 

(Kaplan and Norton, 1992) θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο δελ ρξεζίκεπαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αληαγσληζκνχ  (Hayes and Abernathy, 1980). Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο ΖΠΑ θαη ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, εμέηαδαλ θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο απφδνζεο  θαη ήηαλ 

αθαηάιιεια γηα λα θαηαδείμνπλ εζσηεξηθέο ειιείςεηο  θαη  έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν 

ζηε δηνίθεζε  (Hayes and Abernathy, 1980). 

πλνςίδνληαο , λα αλαθέξνπκε πσο ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα απέηπραλ γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο (A.Neely,1999) 

 

 Δπλννχζαλ ηελ βξαρππξφζεζκε αμηνιφγεζε (Banks and Wheelwright, 1979; 

Hayes and Abernathy, 1980). 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΝΑΛΤΖ ΒΑΗΚΩΝ ΔΝΝΟΗΩΝ 

 

19 

 

 ηεξνχληαλ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δελ έδηλαλ ζηνηρεία ζε ζρέζε 

κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ επειημία (Skinner, 1974). 

 Δλζάξξπλαλ ηελ πξνζσξηλή αηζηνδνμία π.ρ. λα παξάγνπκε φζεο 

πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο πξντφλησλ ψζηε λα‟‟ θξαηάκε απαζρνιεκέλεο‟‟ ηηο 

κεραλέο θαη ην πξνζσπηθφ (Goldratt and Cox, 1986; Hall, 1983). 

 Γελ ζέβνληαλ ηνλ πνιπθξηηήξην ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ θαη ελζάξξπλαλ 

ηελ κνλφπιεπξε ζεψξεζε ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη βειηίσζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξά ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο  (Schmenner, 1988; Turney and 

Andersen, 1989). 

 Απέηπραλ ζην λα πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά κε ην ηη δεηνχζαλ νη πειάηεο θαη ην 

πψο απέδηδαλ νη αληαγσληζηέο  (Camp, 1989; Kaplan and Norton, 1992). 

 

Γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη λέεο 

κέζνδνη κέηξεζεο απφδνζεο πνπ εμέηαδαλ πην πνιιέο παξακέηξνπο κε ζηφρν ε 

ηειηθή εηθφλα λα πεξηθιείεη κηα πνιχπιεπξε ζεψξεζε ηεο κεηξνχκελεο θαηάζηαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Keegan (1989) ν νπνίνο πξφηεηλε λα ππάξρεη κηα 

ηζνξξνπία ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ  θαη  ηα νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ κεηξνχληαη. Σελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν (1988-1989) νη  Cross θαη Lynch δεκηνπξγνχλ ην κνληέιν  πνπ 

κεηξά ηελ απφδνζε αλάινγα κε ηνλ ηεξαξρηθφ  βαζκφ θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ο 

Fitzgerald (1991) δηαθξίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα θαζνξίδνπλ. 

Απηέο νη πξνζεγγίζεηο έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξνζπαζνχλ λα κεηαηνπίζνπλ 

ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεψξεζε ,θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο , 

θαη λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο  γηα κηα πνιπθξηηήξηα αμηνιφγεζε  πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

εθάζηνηε αμηνινγεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε κειινληηθή πξνέθηαζε ηεο ζεκεξηλήο  

κεηξνχκελεο απφδνζεο.  

Οη λέεο κεζνδνινγίεο πνπ πξνηείλνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζα πξέπεη 

λα απαληνχλ ην εξψηεκα „ πσο ζα πξέπεη ε θάζε εηαηξεία λα κεηξά ηελ απφδνζε 

ηεο;‟ αιιά δελ παξείραλ αθξηβή ζηνηρεία ηνπ πσο ζα εμεηδηθεπηεί ε κέηξεζε αλάινγα 

κε ηνπο παξάγνληεο θάζε επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ  θάπνηεο πεγέο φπνπ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα δνζεί 

απάληεζε ζην πην πάλσ εξψηεκα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
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Bitton (1990) πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ κνληεινπνίεζε GRAI γηα 

επηρεηξεζηαθά κνληέια θαη ε νπνία αλαιχεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

εξγαζηψλ ζε δηαθξηηά θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζηα νπνία εθαξκφδεη μερσξηζηέο 

κεζφδνπο κέηξεζεο απφδνζεο γηα θάζε θέληξν . 

 Dixon et al. (1990) ρξεζηκνπνηνχλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξά ηελ απφδνζε 

(PMQ) ψζηε λα δηαθξίλνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ππαξρφλησλ κεζφδσλ 

θαη πξνηείλνπλ αλαζεψξεζε ηνπο. 

Kaplan and Norton's (1993) δίλνπλ ηελ ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

ζηαζκηθψλ παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο - BSC(balanced scorecard) γηα ηελ νπνία 

βαζίζηεθαλ ζε ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε αλψηαηεο δηνίθεζεο κε ζθνπφ λα αλαδείμνπλ 

ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην ηη ζεσξεί ν θάζε έλαο απφ απηνχο ζηξαηεγηθή 

πξνηεξαηφηεηα. Κάλνληαο γηα πξψηε θνξά απνδεθηφ ηνλ πνιπθξηηήξην ραξαθηήξα 

πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο απφδνζεο. 

Eccles and Pyburn (1992) πεξηέγξαςαλ κία απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζα 

εμάγεη έλα κνληέιν κέηξεζεο πνπ ζα δίλεη βάξνο ζηηο γλψζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζα εμεηάδεη επηπιένλ ηελ 

ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 

 

2.2.3.Χξεζηκόηεηα κέηξεζεο απόδνζεο θαηά ηελ άζθεζε δηνίθεζεο  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα μεθαζαξίζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

θάζε νκάδα δηνίθεζεο λα εθαξκφδεη  κεζφδνπο  κέηξεζεο  απφδνζεο . Πξσηαξρηθφο 

ιφγνο εκθαλίδεηαη λα είλαη ε αχμεζε ηεο απφδνζεο φκσο ζηελ παξνχζα κειέηε ζα 

εμεηάζνπκε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ην πνπ απηή 

κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα αζθείηαη απνηειεζκαηηθά ε δηνίθεζε .Σα νθέιε  ηεο 

απνηειεζκαηηθήο  δηνίθεζεο δελ είλαη κφλν ε αχμεζε ηεο απφδνζεο  αιιά ε επηηπρία 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο κηαο εηαηξείαο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απφδνζεο  ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα κέζνλ ην 

νπνίν ζα δίλεη ζηα άηνκα ηεο δηνίθεζεο  ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 Δληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη πεξηζσξίσλ βειηίσζεο 
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 Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

 Μειινληηθή πξφβιεςε 

 Τηνζέηεζε ζσζηήο ζέζεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο (π.ρ. λα είλαη ζε ζέζε λα 

απαληήζνπλ ηεθκεξησκέλα ζηνλ πειάηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο εκθαληζηεί 

κε παξάινγεο απαηηήζεηο) 

 Δζσηεξηθή δηαθάλεηα 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

απφ θάζε δηνηθεηηθή νκάδα είλαη: 

1.Για να αξιολογήζει ηο πόζο καλά αποδίδει η ομάδα επγαζίαρ. Γηα λα γίλεη 

απηή ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη πξψηα , ε νκάδα δηνίθεζεο λα απνθαζίζεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη λα ζρεκαηίζεη έλα μεθάζαξν πιαίζην 

αλαθνξάο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο .Αθνχ απνζαθεληζηεί ην ηη ζα κεηξήζνπκε , ηη ζέινπκε λα 

δνχκε απφ απηφ πνπ κεηξάκε, ηη ζα πξέπεη λα επηηχρνπκε θαη πνην ζα είλαη ην 

θαηψηαην φξην απνδνρήο, ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηνο ζα είλαη ν ηξφπνο 

κέηξεζεο.  

2.Για να ελέγξει ηοςρ ςθιζηαμένοςρ. ηε ζεκεξηλή επνρή δελ είλαη εχθνιν λα 

αμηνινγεζνχλ „κεραληθά‟ νη πθηζηάκελνη θπξίσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

εξγαζηψλ , ηνπ πιήζνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ γηα αθξηβή απνηειέζκαηα. Έλαο project manager πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Αζήλα δελ κπνξεί λα ειέγμεη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ εξγάδεηαη ζε φιε ηελ 

Διιάδα παξά κφλν αλ δεη κε κεηξήζηκα ζηνηρεία φηη απηφ ην πξνζσπηθφ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ν έιεγρνο απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο γίλεηαη πην ειαζηηθφο δηφηη επηηξέπεη θάπνηα 

ειεπζεξία ζηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ ηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ αιιά παξάιιεια θαη 

πην νπζηαζηηθφο αθνχ ε νκάδα δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα δεη ηα κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη ζηφρνη έρνπλ επηηεπρηεί.  

3.ηην καηάπηιζη ηος πποϋπολογιζμού και ζηα ζςμπεπάζμαηα πος εξάγονηαι. 

Ο πξνυπνινγηζκφο κεκνλσκέλα δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Ζ θαθή απφδνζε κπνξεί λα ππνδείμεη πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεί έλαο πξνυπνινγηζκφο πξνο ην γεληθφηεξν φθεινο. Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

κπνξεί λα εμεηδηθεχζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε έλαλ ηξφπν πην 

ζπγθεθξηκέλν θαη απφιπην( π.ρ. αγνξά ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δηαθνξεηηθή 

θαηαλνκή πφξσλ, πεξηθνπέο ), θάηη πνπ έλαο πξνυπνινγηζκφο απφ κφλνο ηνπ δελ 

είλαη ζε θακία πεξίπησζε ηθαλφο λα θαηαδείμεη. 

4.Για ηην κινηηοποίηζη ηων ςθιζηαμένων. Έρνληαο δψζεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο λα επηηχρνπλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ αξηζκεηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, 

ε νκάδα δηνίθεζεο ηνπο θηλεηνπνηεί πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, ηθαλνπνηψληαο 

παξάιιεια ην αίζζεκα ηεο απηνπξαγκάησζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη απνδεηρζεί 

φηη ελζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ν εξγαδφκελνο θαηαβάιιεη κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ.(R.Voyatzis,1982). 

 5.Για να επιβπαβεύονηαι οι καλέρ πποζπάθειερ. ηα πιαίζηα κηαο ζσζηήο 

εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο επηβξάβεπζεο. Ζ 

επηβξάβεπζε πξνέξρεηαη κέζσ ηεο θαηάθηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ . Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη εξγαδφκελνη δέλνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη 

φξακα(Locke & Latham 1984). 

6.Για να πποωθούνηαι ηα αποηελέζμαηα ηεο εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ(ππάξρνληεο θαη ππνςήθηνπο πειάηεο , αληαγσληζηέο ,αγνξά). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απφδνζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο εμήο 

ζθνπνχο: 

 Γηα λα επηθπξψζνπλ κηα επηηπρία 

 Γηα λα πξνζειθχζνπλ ππνςήθηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γηα λα „θεξδίζνπλ‟ πειάηεο αιιά θαη πξνκεζεπηέο 

 Γηα λα εληζρχζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο 

7.Για να μάθει η ομάδα διοίκηζηρ ηα λάθη , ηιρ αδςναμίερ αλλά και ηα ζημεία 

ςπεποσήρ. Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απφδνζεο , ηα έκπεηξα κέιε 

ηεο νκάδαο δηνίθεζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα 
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πιενλεθηήκαηα ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο θαη λα απνθαζίζνπλ ηηο επφκελεο 

θηλήζεηο .Απφ ηελ άιιε πιεπξά , ηα άπεηξα κέιε κηαο νκάδαο δηνίθεζεο ζα 

γλσξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε βάζνο θαη ζα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκάδηα πνπ 

δείρλνπλ αλ πξέπεη λα γίλεη αιιαγή πνιηηηθήο ή φρη. 

8.Για να ςπάπσει βεληίωζη ηηρ απόδοζηρ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

απφδνζεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα „Ση ζα πξέπεη λα αιιάμεη γηα λα 

βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε καο ?‟. Σα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ζα ππνδείμνπλ ηνπο 

ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη 

δηαδηθαζίεο βειηίσζεο.  

Ζ έιιεηςε κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο έρεη σο ζπλέπεηεο : 

 Σελ άγλνηα ζρεηηθά κε ην πνπ πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε 

 Σελ αδπλακία δηάζεζεο ή αλαθαηαλνκήο άπισλ θαη πιηθψλ πφξσλ 

 Σελ απνπζία ζχγθξηζεο κε αληαγσληζηέο 

 Σελ θαζπζηεξεκέλε ή θαζφινπ πιεξνθφξεζε ηεο βειηίσζεο ή ηεο κείσζεο 

ηεο απφδνζεο 

 Σελ άγλνηα γηα ην εάλ ε ζηξαηεγηθή, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη εξγαζίαο 

θαη νη ππάιιεινη παξάγνπλ νηθνλνκηθψο απνδεθηά απνηειέζκαηα 

 Σελ αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Σελ έιιεηςε ηεθκεξίσζεο ησλ ελεξγεηψλ απέλαληη ζηνπο αλσηέξνπο 

 

2.3.Δείθηεο Μέηξεζεο Απόδνζεο (KPI’S) 

Γηα λα επηδήζνπλ θαη λα πξννδεχζνπλ νη εηαηξίεο ζηηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

αηψλα ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο πξνεξρφκελα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Έλα 

ζχζηεκα κέηξεζεο απφδνζεο νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ κεηξεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ. Οη 

θχξηνη δείθηεο απφδνζεο (Key Performance Indicators – KPI) βνεζνχλ έλαλ 

νξγαληζκφ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Όηαλ έλαο νξγαληζκφο έρεη αλαιχζεη ηελ 
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απνζηνιή ηνπ, έρεη αλαγλσξίζεη ηνπο κεηφρνπο ηνπ θαη έρεη θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ, ρξεηάδεηαη κία κέζνδν κέηξεζεο ηεο πξνφδνπ πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο είλαη αλαγθαίνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ 

δείθηε απφδνζεο (performance indicator - PI) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

παξαγσγή ή ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα θάζε ζηνηρείν ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. 

Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο είλαη πνζνηηθά κέηξα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ 

πξναπνθαζίδεηαη, θαη απνηππψλνπλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Γηαθέξνπλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί σο δείθηε απφδνζεο, 

παξάιιεια κε ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία, ην πνζνζηφ ησλ 

ηειεθσλεκάησλ ησλ πειαηψλ πνπ ε εηαηξία απαληά ζην πξψην ιεπηφ. Έλαο δείθηεο 

απφδνζεο γηα έλαλ νξγαληζκφ θνηλήο σθέιεηαο κπνξεί λα είλαη ν αξηζκφο ησλ 

πειαηψλ πνπ βνεζήζεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Όπνηνη 

δείθηεο απφδνζεο θη αλ επηιεγνχλ, ζα πξέπεη λα απνηππψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα είλαη ηα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο ηνπ θαη λα είλαη πνζνηηθνπνηήζηκνη. Οη 

θχξηνη δείθηεο απφδνζεο πξνθχπηνπλ θαηφπηλ πνιιήο ζθέςεο θαη ζπλεπψο ν 

νξηζκφο ηνπο θαη ν ηξφπνο κέηξεζήο ηνπο δελ αιιάδεη ζπρλά. Ο ζηφρνο γηα θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε απφδνζεο κπνξεί λα αιιάμεη αλ αιιάμνπλ νη ζηφρνη ηνπ 

νξγαληζκνχ ή φζν πιεζηάδεη ζηελ επίηεπμή ηνπ. 

Οη δείθηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα: 

 Μέηξεζε θαηάζηαζεο 

 πγθξίζεηο (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπγθξίζεηο επηδφζεσλ) 

 Γηάγλσζε (αλάιπζε δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ) 

 Πξνζδηνξηζκφ επηδηψμεσλ θαη θαζνξηζκφ ζηφρσλ πξνο επίηεπμε 

 ρεδηαζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο 

 πλερή κέηξεζε αιιαγψλ ζην ρξφλν 

Ζ κέηξεζε θαη αλάιπζε ησλ δεηθηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα: 

 Θέζεη ζηφρνπο 

 ρεδηάζεη ζηξαηεγηθέο θαη ελέξγεηεο 

 Γηακνηξάζεη ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ελεκεξψζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 
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Οη δείθηεο κέηξεζεο απφδνζεο KPI‟s είλαη  αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη κεηά απφ θαηάιιειε κνληεινπνίεζε θαη επεμεξγαζία θαη δείρλνπλ αλ ν 

ζηφρνο πνπ ηέζεθε έρεη εθπιεξσζεί. 

Σν πνηνο ζα είλαη ν ζηφρνο ηνπ  είλαη θάηη πνπ ζα απνθαζίζεη ε νκάδα δηνίθεζεο ή ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο κεηξνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή νη δηάθνξνη stakeholders ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθεξφκαζηε ζε κεγάια, εηαηξηθά έξγα  θαη δηαθέξεη αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηίζεηαη πξνο κέηξεζε.  

 

ε γεληθέο γξακκέο , ηα βήκαηα γηα ηελ επηινγή θαη ρξήζε ησλ δεηθηψλ απφδνζεο 

είλαη: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία. 

 Δπηινγή ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

απαηηνχληαη. 

 Τπνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ. 

 Δπηινγή ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηνπο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 πρλφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ 

 Δίδνο παξνπζίαζεο 

 Αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε  

 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη αλάιεςε απαηηνχκελσλ δξάζεσλ 

 

ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο παξαηεξείηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ δεηθηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ ζηεξίδνπλ. Ζ ζπκβνιή ησλ δεηθηψλ απηψλ αιιάδεη κε ηηο 

αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηηο αλάγθεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. πλεπψο κηα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Σν νινθιεξσκέλν απηφ ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ζα 

πξέπεη ηθαλνπνηεί ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ηεξαξρηθφ 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. 

Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 
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 ε πεξηνδηθή βάζε, γηα παξάδεηγκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απνηίκεζεο ηεο 

απφδνζεο 

 Δθάπαμ, γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, κειεηψλ 

θαη ζπγθξίζεσλ επηδφζεσλ 

 

Ζ πεξίνδνο κέηξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο δηνίθεζεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ κφλα ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο. Ο 

πξνιεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί δείθηεο πνπ 

λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπο. ήκεξα ε πνηφηεηα, ε 

ηαρχηεηα παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, ε αθξίβεηα παξάδνζεο, ε επειημία, ε 

θαηλνηνκία, είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο θαη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Οη θαηάιιεινη δείθηεο ζα πξέπεη λα κεηξνχλ ηηο επηδφζεηο κηαο επηρείξεζεο ζε 

ηέηνηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη κε ηελ 

ίδηα βαξχηεηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο. Ζ ζχγρξνλε πνιππινθφηεηα 

απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δεηθηψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κεηαβνιψλ απφδνζεο ζηνπο Κξίζηκνπο Παξάγνληεο Δπηηπρίαο 

(ΚΠΔ) κηαο επηρείξεζεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή απαηηείηαη έλα χζηεκα 

Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ζηνπο παξάγνληεο απηνχο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη ηέηνηα ζπζηήκαηα έρνπλ επηδφζεηο ζε νηθνλνκηθνχο θαη κε 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ μεπεξλνχλ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 

εκαληηθέο βειηηψζεηο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζεκείσζαλ επηρεηξήζεηο 

κεηά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Σν απνηέιεζκα απηψλ είλαη 

πιένλ ε πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε, λα ρξεζηκνπνηεί KPI‟s. 

Ζ κεηάθξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ιεηηνπξγηθνχο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαηάιιειψλ δεηθηψλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά ηεο 
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επίπεδα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηάθξαζεο απηήο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπληνληζκέλε θάζεηε θαη νξηδφληηα δηακφξθσζε απηψλ ησλ δεηθηψλ ζε φια ηα 

επίπεδα. Γελ είλαη απαξαίηεην ηα επίπεδα απφδνζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε κηα 

επηρείξεζε λα είλαη αληίζηνηρα κε ηα ηεξαξρηθά επίπεδά ηεο (φπσο απηά 

απεηθνλίδνληαη ζην ζρεηηθφ νξγαλφγξακκα). Απαηηείηαη φκσο ε αλαγλψξηζε ηεο 

θπζηθήο ξνήο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ 

ε δηνίθεζε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηαηκεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ δηαηκεκαηηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο ησλ δηαδηθαζηψλ απαηηεί αλάινγνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. 

πλεπψο ππάξρεη ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κεηξήζεσλ κε ην νπνίν ζα εμαζθαιίδνληαη : 

1. Ζ χπαξμε δεηθηψλ νη νπνίνη κεηξνχλ ηα ζσζηά κεγέζε. 

2. Έλα ζχζηεκα δεηθηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ 

πιεξνθφξεζεο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, εζηηάδνληαο ζε θξίζηκνπο 

παξάγνληεο θαη ζεκεία κφριεπζεο (Senge,1990). Απηά είλαη ηα ζεκεία φπνπ 

κε κηθξή πξνζπάζεηα επηηπγράλνληαη κεγάια απνηειέζκαηα. 

3. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα κεηαζρεκαηίδεη ηα δεδνκέλα ηα νπνία παξέρνπλ νη 

δείθηεο ζε ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο βειηίσζεο 

Σα KPI‟s δελ ρξεηάδεηαη νχηε πξέπεη λα είλαη πνιιά ή πεξίπινθα. Δάλ έρεη γίλεη 

ζσζηή πξνεξγαζία, δειαδή αλ έρνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ηη ζέινπκε λα 

επηηχρνπκε θαη ηνπ πψο ζα ην πεηχρνπκε ηφηε ηα KPI‟s δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα. 

Δάλ πάιη, ε πξνεξγαζία, δελ έρεη γίλεη ζσζηά ηφηε δεκηνπξγνχληαη πηζσγπξίζκαηα 

ηα νπνία θνζηίδνπλ ζε ρξφλν, θφπν θαη ρξήκα. 

Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν λα παξεξκελεχεηαη ε έλλνηα ησλ KPI‟s.Γειαδή λα 

ζεσξνχληαη σο KPI‟s κεκνλσκέλεο πιεξνθνξίεο κηαο θαηάζηαζεο. Σα KPI‟s 

εκπεξηθιείνπλ πάληα ην ζηνηρείν ηεο ζχγθξηζεο κε ην βέιηηζην ζεκείν δειαδή κε ηνλ 

ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε. Πάληα , θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο , ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη  θαηά λνπ φηη ζα πξέπεη ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα καο δίλνπλ κηα  εηθφλα  ζε 

ζρέζε κε ην πφζν θνληά είκαζηε ζην ζηφρν καο θαη φρη λα καο δίλνπλ απιά κηα 

πιεξνθνξία ηνπ ηη έρνπκε θάλεη. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΝΑΛΤΖ ΒΑΗΚΩΝ ΔΝΝΟΗΩΝ 

 

28 

 

 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζσζηνχ Key Performance Indicator (KPI) είλαη φηη 

είλαη απαξαίηεην γηα λα κεηξεζεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ . Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ 

πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη αιιά ιίγα απφ απηά κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο Key Performance Indicators. 

Δπίζεο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα KPIs δελ είλαη ζθέηνη αξηζκνί αιιά 

πνζνζηά, κέζνη φξνη θ.ιπ. Με άιια ιφγηα, ηα KPIs κεηαηξέπνπλ ηα data ζε 

information. Παξαδείγκαηνο ράξε, φηαλ ζε κηα εηαηξεία ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο δίδεηαη ε πιεξνθνξία   “απηήλ ηελ εβδνκάδα είρακε 100 alarms” απηφ  δελ 

απνηειεί KPI. KPI ζα απνηεινχζε ε θξάζε „απηήλ ηελ εβδνκάδα είρακε 100 alarms 

θαη αληαπνθξηζήθακε ζηα 30 ζε ρξφλν θάησ ησλ 4 σξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο. 

Απφ ηελ άιιε, ε θξάζε “απηήλ ηελ εβδνκάδα είρακε conversion rate 2%” πιεζηάδεη 

ζην λα ραξαθηεξηζζεί σο KPI αιιά δελ απνηειεί ηέηνην θαζψο δελ καο ιέεη αλ απηφ 

ην conversion rate είλαη θαιχηεξν ή ρεηξφηεξα ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πξνεγνχκελε 

εβδνκάδα. Με άιια ιφγηα, ηα KPI‟s πξέπεη λα είλαη ρξνληθψο πξνζδηνξηδφκελα ψζηε 

λα αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο ζηνλ ρξφλν. 

Γηα λα γίλνπλ ηα παξαπάλσ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά, αθνινπζεί ν πίλαθαο κε  KPI‟s 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εκπνξηθή εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ  . 
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ΣΟΥΟ KPI 

Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ -Πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

πξνζζέηνπλ έλα πξντφλ ζην θαιάζη. 

-Πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

νινθιεξψλνπλ ηε δηαδηθαζία αγνξάο. 

Αχμεζε ηνπ engagement -Πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηε θφξκα εγγξαθήο / 

θάλνπλ θιηθ ζε mailto: link. 

-Μέζνο ρξφλνο παξακνλήο αλά 

επίζθεςε. 

-Μέζν page depth αλά επίζθεςε. 

-Πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

θαηεβάδνπλ θάπνην αξρείν. 

Αχμεζε ηνπ cross-selling -Μέζε αμία παξαγγειίαο. 

-Μέζνο φξνο αγνξαδφκελσλ πξντφλησλ 

αλά ζπλαιιαγή. 

Βειηίσζε ηνπ customer experience  

-Πνζνζηφ ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ γίλνληαη 

ζην site κε κεδεληθά απνηειέζκαηα 

 

2.4. Δείθηεο κέηξεζεο απόδνζεο ζηελ Δηνίθεζε Έξγνπ (KPI’s in PM) 

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, αιιά ε 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο έξγνπ είλαη αθφκα πην ζχλζεηε ιφγσ 

ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ 

απφ απηήλ. 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

έλλνηεο ηεο απφδνζεο έξγνπ θαη ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη 

ζχλεζεο , έξγα ηα νπνία δελ θξίζεθαλ επηηπρή λα είραλ εμαηξεηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο 

θαη ην αληίζηξνθν(De Witt,1998). Παξάδεηγκα, ε θαηαζθεπή ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ 

ε νπνία ζηακαηά εμαηηίαο κηαο λέαο λνκνζεζίαο πνπ απαγνξεχεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 
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 Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο (Key Performance Indicators – KPI‟s) δξνπλ 

ππνζηεξηθηηθά γηα ηε δηνίθεζε ζηελ επίηεπμε βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πφξσλ κε αληαγσληζηηθφ ηξφπν (performance 

management tool). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δεηθηψλ απηψλ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

βηνκεραληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο κνλάδεο (θηίξηα, ππνδνκέο, κεηαθνξέο, δηαλνκή, 

δίθηπα, θιπ). 

Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Project Management(PM) είλαη ε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ  επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ  

ηεο νκάδαο ηνπ PM. 

Όηαλ δεκηνπξγνχκε KPI‟s , ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπκε φηη ζα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη ζα ΄΄εμππεξεηνχληαη¨ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ επηηπρία ελφο 

έξγνπ(CSC (Critical Success Criteria) θαη ηα νπνία θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν project 

manager θαη ε νκάδα δηνίθεζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα KPI‟s πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ project manager ζα 

πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο: 

 Σνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ(Scope) 

 Σνπ ρξφλνπ(Σime) 

 Σνπ θφζηνπο (Budget) 

 Σεο πνηφηεηαο(Quality) 

 Σνπ θηλδχλνπ(Risk) 

Καη λα απνηππψλνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο. 

Σν είδνο ησλ KPI πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά δηαθέξεη αλάινγα κε ην πξνο 

εθηέιεζε έξγν , ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ, ηε ζχκβαζε, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο .  

Δπίζεο δηαθνξεηηθά KPI‟s εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο γη‟ απηφ ην ιφγν ν 

θάζε  project manager ζα πξέπεη λα έρεη απνζαθελίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ην 

πεδίν δξάζεο ηνπ. Ο θάζε δείθηεο δηακνξθψλεηαη κε βάζε απηφ πνπ ζέιεη λα 
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εμεηάζεη απηφο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί .Γηα θάπνην άιιν άηνκν πνπ αζρνιείηαη κε άιιν 

θνκκάηη ηνπ έξγνπ ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα είλαη ηειείσο άρξεζηε. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε ζσζηή επηινγή ηνπ εθάζηνηε KPI  απνηειεί ην κέζνλ γηα 

ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο( measure of progress) πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο . 

Όπνην είδνο θαη λα επηιέγεηαη θάζε θνξά , είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα έρεη 

απνζαθεληζηεί αξρηθά πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο νκάδαο δηνίθεζεο γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνο κέηξεζε αιιά θαη πνηνη είλαη νη ελδηαθεξφκελνη( ηκήκαηα 

εηαηξείαο ,stakeholders) ψζηε λα δηεπθξηληζηεί ε νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο  κεηξήζεηο. 

 Δπίζεο απηή ε πιεξνθνξία ζα θαζνξίζεη ηα άηνκα πνπ ζα ιακβάλνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ησλ KPI‟s. Θα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ πειάηε θαη  ζηνπο ζπκκέηνρνπο ή 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο; Δπηπιένλ , ππάξρεη ε 

πεξίπησζε ν πειάηεο λα ζπκκεηέρεη ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Παξάδεηγκα απηνχ, είλαη: φηαλ ν πειάηεο δηαζέηεη κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ, 

πνπ ε δηθηά καο εηαηξεία δελ δηαζέηεη, θαη  απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

απνηειέζκαηα γηα ηηο επηζθέςεηο ζπληεξήζεσλ ζε ζηαζκνχο βάζεο δηθηχσλ 

ηειεθσλίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ηξνθνδνηήζνπκε ηα 

KPI‟s κε report πνπ καο δίλεη ν πειάηεο καο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ εηζάγνπκε ζηελ 

δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη ηνλ θαζηζηνχκε ζπκκέηνρν ζε απηήλ . έρνπκε δε ηε 

ππνρξέσζε λα ηνπ θνηλνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνο φθεινο ηνπ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ KPI‟s παξέρεη ζηελ νκάδα δηνίθεζεο  ηε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο 

ηεο πξνφδνπ ελφο έξγνπ αμηφπηζηα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν(,real-time view).  

 Σα KPI‟s κπνξνχλ λα απεηθνλίδνληαη ζε reports κέζσ δηαγξακκάησλ  θαη 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη λα είλαη άκεζα θαηαλνεηά θαη δηαζέζηκα γηα 

παξνπζηάζεηο.  

Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνπλ ελεξγφ κέξνο ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

KPI‟s θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο ησλ ππφ κέηξεζε δεδνκέλσλ 

.Μεηά  απφ απηήλ ηε θάζε, ηε δηαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

επηηειηθά ζηειέρε , αθνχ πιένλ νη ελέξγεηεο είλαη δηαδηθαζηηθέο θαη δελ απαηηείηαη ε 
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ιήςε απνθάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν , εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

project manager, ν νπνίνο ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ KPI‟s θαη αλαιφγσο 

πξνγξακκαηίδεη ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα KPI‟s πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PM  απνηεινχλ ηα 

ζηνηρεία κε ηα νπνία εμεηάδεηαη ε Γηνίθεζε Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο ( Earned Value 

elements). Σα ζπγθεθξηκέλα KPI‟s ζπλδένληαη κε ηα θξίζηκα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνγελέζηεξα κε ηνλ εμήο ζπιινγηζκφ. Οη εξγαζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξάησζε ηος θςζικού ανηικειμένος, θάζε εξγαζία γηα λα πεξαησζεί απαηηεί 

ζπκκεηνρή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, θάζε πφξνο (άπινο ή πιηθφο) επηθέξεη θάπνην 

κόζηορ θαη ηέινο ρξεηάδεηαη θάπνηνο σπόνορ γηα ηελ πεξάησζε θάζε εξγαζίαο. 

Με ηε Γηνίθεζε Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ινηπφλ λα κεηξήζνπκε 

απηέο ηηο θξίζηκεο πεξηνρέο ηνπ PM. 

Σα ζηνηρεία ηεο Γηνίθεζε Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο είλαη: 

Earned Value (EV) – Ζ ΔV είλαη ην πξνυπνινγηζκέλν πνζφ γηα ηελ εξγαζία πνπ 

πξαγκαηηθά νινθιεξψζεθε ζε κία πξνγξακκαηηζκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ. 

 

Schedule Variance (SV) –  Ηζνχηαη κε ηελ δεδνπιεπκέλε αμία κείνλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε αμία. Γείρλεη ηε ρξνληθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ζρέδην θαη 

ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 

 

Cost Variance (CV) --  Ηζνχηαη κε ηε δεδνπιεπκέλε αμία κείνλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. 

Γείρλεη ηε δηαθνξά θφζηνπο αλάκεζα ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην πξαγκαηηθά 

δαπαλεζέλ πνζφ.  

 

Schedule Performance Index (SPI) – Γείρλεη εάλ βξηζθφκαζηε εληφο ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Cost Performance Index (CPI) --  Ο ζπγθεθξηκέλνο δείρηεο , αθνξά ζην αλ είκαζηε 

εληφο πξνυπνινγηζκνχ αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ.  
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Γηα θάζε δείθηε πνπ δεκηνπξγείηαη ππάξρεη ζίγνπξα έλαο ηξφπνο ψζηε λα κεηξνχληαη 

ηα δεδνκέλα πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ. Απηφ θπζηθά πξνυπνζέηεη φηη ν δείθηεο αληαλαθιά 

αιιά θαη θαζνξίδεηαη  απφ θάπνην κεηξήζηκν ζηφρν .Δάλ απηφ δελ ζπκβαίλεη ,θαη ν 

δείθηεο βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηφηε δελ κπνξεί νχηε θαλ λα ππάξρεη θαη 

δελ εμππεξεηεί ζε θακία πεξίπησζε ε ρξήζε ηνπ. 

Γη‟ απηφ ην ιφγσ ζα πξέπεη , ζηα πιαίζηα ηνπ PM , ν project manager λα θαζνξίδεη 

απφ ηελ αξρή ηνπο ζηφρνπο θαη λα απνθαζίδεη, ίζσο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

νκάδα ηνπ, ηνλ ηξφπν κέηξεζεο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίδεη ηηο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα κεηξάηαη ην θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ. Θα είλαη πνζνζηφ, θαζαξφο αξηζκφο ρξεκαηηθέο κνλάδεο , κνλάδεο 

κήθνπο ή νηηδήπνηε άιιν; ίγνπξα φκσο ζα πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα θαη ηη 

κνλάδεο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα απηά ηα κεγέζε ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ λα 

είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη παξεξκελείεο. 

Αθνχ , ινηπφλ πξνζδηνξηζηεί ν δείθηεο (KPI) θαη νξηζηεί θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ 

ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο από όλοςρ (νκάδα δηνίθεζεο, πθηζηάκελνη θαη φινη νη 

ηπρφλ εκπιεθφκελνη) πνηνο είλαη ν ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρηεί θαη  ηνπ νπνίνπ 

ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο κεηξάκε κέζσ ηνπ KPI. Θα πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηληζηεί 

, θαη απηφ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ project manager λα πξάμεη, ηη  ελέξγεηεο 

πξέπεη λα θάλεη ν θάζε εκπιεθφκελνο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ , ζε απηφ ην ζεκείν, λα ηνληζηεί φηη γηα λα κπνξέζεη ε εηαηξεία λα 

επηηχρεη έλα ζηφρν πνπ εθθξάδεηαη απφ ην αληίζηνηρν KPI ζα πξέπεη φια ηα ηκήκαηα 

λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Όια ηα ηκήκαηα ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ζε θαιφ επίπεδν ηα δηθά ηνπο KPI‟s ψζηε λα ππάξρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηα ζπλνιηθά.  
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2.5.Έξγν αιιαγήο πνιηηηθήο(Turnaround project (TAP)) 

Με ηνλ φξν turnaround project( ζην εμήο , ράξηλ ζπληνκίαο ζα απνθαιείηαη TAP) 

ελλννχκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ψζηε λα αιιάμεη ε παγησκέλε πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφδεη κηα εηαηξεία ζε θάπνην θνκκάηη ιεηηνπξγίαο ηεο (ηξφπν παξαθνινχζεζεο 

εξγαζηψλ, θνζηνιφγεζε έξγσλ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, θ.ιπ.). Όιε απηή ε 

δηαδηθαζία αληηκεησπίδεηαη σο έλα μερσξηζηφ έξγν , ν ππεχζπλνο ηνπ νπνίνπ ζα 

πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα δηνηθήζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη  

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα νινθιεξψζεη ην έξγν έρνληαο επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί αιιά θαη έρνληαο εμππεξεηήζεη ζην έπαθξν ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

δεηήζεθε λα γίλεη απηή ε αιιαγή. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ε χπαξμε ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ ηείλεη λα γίλεη θαζεκεξηλφ 

θαηλφκελν. Πνιινί παξάγνληεο επηηάζζνπλ ηελ αιιαγή πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο , δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, θνζηνιφγεζεο .Κάπνηνη απφ 

ηνπο παξάγνληεο είλαη: 

 Κνξεζκφο ηεο αγνξάο 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

 Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 Γπλακηθέο θαη αζηαζείο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

 εκάδηα θφπσζεο ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ  

 Δμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Σαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

Δίλαη πνιχ ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο αιιάδεη θάηη πνπ απνδίδεη , απηή ε 

πεξίπησζε κπνξεί λα ππάξμεη κφλν εάλ ππάξρνπλ ιφγνη νξγάλσζεο π.ρ ε κεηξηθή 

εηαηξεία επηβάιιεη turnaround ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο εληάμεη ζην 

ηξφπν παξαθνινχζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο.  
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Ζ δηαδηθαζία ηνπ turnaround δελ γίλεηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ λέα πξνβιήκαηα. 

Απηφ είλαη θάηη πνπ γηα λα κελ γίλεη απαηηεί πνιχ θαιφ πξνγξακκαηηζκφ αιιά θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ εθαξκφδνληαη παξφκνηα TAP ππάξρνπλ 

θάπνηα ζεκεία πνπ „πξνεηδνπνηνχλ‟ ηε δηνίθεζε πσο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε 

αιιαγέο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αιιαγέο δελ ελλννχκε κεκνλσκέλεο αιιαγέο 

δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ αιιά ζπληνληζκέλε θαη γεληθεπκέλε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο 

πνιηηηθήο ε νπνία απνηειεί κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εηαηξείαο.  

Απηή ε αιιαγή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κνλφδξνκνο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο 

ρξενθνπίαο κπνξεί εχθνια λα ππνινγηζηεί θαη λα πξνβιεθζεί (π.ρ Z-score).Ωζηφζν, 

ζηελ πξάμε, ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ηνπ turnaround  ιακβάλεη ρψξα πνιχ αξγά 

επηηξέπνληαο πνιχ ιίγεο ελέξγεηεο. 

 

Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο 

πνιηηηθήο είλαη: 

 Μαζεκαηηθνί ηξφπνη πξφβιεςεο (forecasting) 

 εκεία ζπκπεξηθνξάο : έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ρακειφ εζηθφ, έιιεηςε 

νξάκαηνο θαη ζηφρσλ, θ.ιπ. 

 Γπζκελείο ηάζεηο : κείσζε πεξηζσξίσλ θέξδνπο, κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ζηελ 

αγνξά, αχμεζε ρξένπο, κείσζε θεθαιαίνπ θίλεζεο,  

 ην παξαθάησ ζρήκα δηαθξίλνληαη νη θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο παξαθκάδεη κηα   

εηαηξεία θάζε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο : 

o Πξψηε θάζε: νη ελδείμεηο εληνπίδνληαη απφ κνληέια πξφβιεςεο , ζηα 

νπνία έρεη πξφζβαζε ε δηνίθεζε 

o Γεχηεξε θάζε: αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκθαλείο νη ελδείμεηο ζηνπο 

δείθηεο απφδνζεο 

o Σξίηε θάζε: ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ 

θαηάξξεπζε 
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                                   Σσήμα 2.1. Σηάδια παπακμήρ 

Σν παξαπάλσ ζρήκα επηβεβαηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο. Οη ελδείμεηο απνηπρίαο είλαη εκθαλείο ζηνπο δείθηεο απφ ην δεχηεξν 

ζηάδην θαη ε κειέηε ηνπο κπνξεί λα πξνιάβεη ηελ νηθνλνκηθή απνηπρία θαη λα 

νδεγήζεη ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο πνπ ζα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε. 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ελφο TAP είλαη: 

 Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ turnaround 

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ. Πνηα είλαη ηα πξνζδνθψκελα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία. 
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 Πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο. Πσο ζα εθαξκνζηεί ρσξίο ζνβαξέο 

επηπηψζεηο. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη. Καζνξηζκφο ησλ πεξηζσξίσλ 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο( emergency management).  

 Δθαξκνγή ηνπ turnaround. Δπηηεινχληαη ηα εμήο( ζηνλ ηνκέα επεξεαζκνχ ή 

γεληθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε turnaround φιεο ηεο εηαηξείαο): 

 Ζγεηηθή αλαδηάξζξσζε 

 Οηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε 

 ηξαηεγηθή, δηαδηθαζηηθή θαη νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε 

 ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζεί ε λέα θαηάζηαζε ζην 

πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο. Αξρίδνπλ λα πινπνηνχληαη νη λέεο κέζνδνη ψζηε λα 

επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ν εξγαζηαθφο θχθινο. Δίλαη ζεκαληηθή ε 

βαξχηεηα πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε ηεο λέαο θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ , έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία , ζε απηφ ην ζεκείν,  νη ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο , ε 

θαηλνηνκία θαη ην θέξδνο . 

 Σν TAP νινθιεξψλεηαη φηαλ ε εηαηξεία ζηαζεξνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαη 

εηζέιζεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ιεηηνπξγίαο. 

 

                           Σσήμα 2.2. Φάζειρ εθαπμογήρ ηος turnaround 
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2.6.Δηνίθεζε ηνπ έξγνπ αιιαγήο πνιηηηθήο (PM of Turnaround Project) 

Ζ δηνίθεζε ελφο TAP δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηε δηνίθεζε ελφο νπνηνδήπνηε 

έξγνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ PM αιιά 

παξάιιεια λα ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο εμεηδίθεπζεο , φπσο ζε θάζε έξγν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ ακειείηαη ην γεγνλφο φηη ην ΣΑP είλαη 

έλα έξγν πνπ αλαηξέπεη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη εηζάγεη κία λέα, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ψζηε λα κελ θαηαηξηθζνχλ νη ηζνξξνπίεο 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο εηαηξίαο. 

Έλα δηάγξακκα ξνήο ηνπ ηππηθνχ TAP  είλαη ην παξαθάησ: 

 

                        Σσήμα 2.3. Γιάγπαμμα ποήρ ηςπικού turnaround project 
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Ζ δηνίθεζε ηνπ TAP ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ: 

 αθή θαη ηαρεία αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ turnaround αλά 

πάζα ζηηγκή. Πξνζδηνξηζκφο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ΣΑP , ζε θάζε 

ζηηγκή. Ο PM ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ απάληεζε, ζε θάζε ζηηγκή, 

ζηελ εξψηεζε ‟Απνδίδεη ην turnaround;‟ 

 Καηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ TAP ψζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζπλήζσο 

παξάιιεια φπσο ,ελδερνκέλσο, ηε κείσζε θφζηνπο , ηελ αιιαγή 

εγεζίαο, ηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, ηε 

κείσζε ή ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

 Απζηεξή εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ TAP, ψζηε λα 

επαληδξπζεί , λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα δηαρεηξηζηεί ,ν ηνκέαο ζηνλ 

νπνίν επηηειείηαη ην turnaround, ζε ζηξαηεγηθφ, νξγαλσηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

 Πνιχ θαιή θαηαλφεζε ηεο πξνεγεζείζαο θαηάζηαζεο , ηεο 

δηαδηθαζίαο ,θαη πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ. Υξεηάδεηαη γλψζε ηεο 

δηαρείξηζεο φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ TAP. 

 

2.7. Δείθηεο απόδνζεο θαηά ηε δηνίθεζε έξγνπ αιιαγήο πνιηηηθήο(KPI’s 

in PM of Turnaround Project) 

Όζνλ αθνξά ζηα KPI‟s πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα TAPS, δελ ζα εηπσζεί  θάηη πνπ 

αληηθξνχεη φηη έρεη αλαθεξζεί πξνγελέζηεξα. 

Σα KPI‟s , είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν δηνίθεζεο, πνπ βνεζά ηνλ project manager λα 

γλσξίδεη ηελ θαιή ή φρη έθβαζε θάζε δηαδηθαζίαο. 

Σα turnaround projects ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεξεάδνπλ παξαπάλσ απφ έλαλ 

ηνκέα κηαο εηαηξείαο. Απηφ ην γεγνλφο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ρξήζεο KPI‟s ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε ην θάζε ηκήκα λα γλσξίδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζε απηφ ην 

turnaround. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηα 
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ηκήκαηα , νη δηαδηθαζία γίλεηαη δηαθαλήο θαη μεθάζαξε θαη ην ζπνπδαηφηεξν φινη νη 

εκπιεθφκελνη γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη θηλεηνπνηνχληαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Δπηπιένλ , φπσο έρεη αλαθεξζεί, ε δηαδηθαζία ηνπ turnaround πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο θάζεηο , νη νπνίεο ρνλδξηθά είλαη : πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε, ζρεδηαζκφο, 

εθαξκνγή θαη πξνζαξκνγή. Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη  ηα KPI‟s δηαρξνληθά ζε φιεο απηέο ηηο θάζεηο ψζηε ν 

project manager λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία θαη λα 

αλαπξνγξακκαηίζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ. 

Σα KPI‟s ,απνθαζίδνληαη ζπλήζσο θαηά ζην ηέινο ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ φπνπ 

νξίδεηαη θαη ην άηνκν πνπ ζα  είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ . Κάζε 

ηνκέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην έξγν , απνθαζίδεη θαη δηακνξθψλεη ηα δηθά ηνπ KPI‟s 

ηα νπνία παξαθνινπζεί θαηά ηελ εμέιημε ηνπ turnaround. 

Πνιχ ρξήζηκε πιεξνθνξία , ζα πξνέθππηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηνχζε KPI‟s θαη πξηλ ην turnaround  λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα εμεηάζεη ηε δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε. 
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3.1.Σεκαζία ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 

Όζν ηερλνινγηθά εμειηγκέλα θαη λα είλαη ηα κεραλήκαηα παξαγσγήο, είλαη 

αδχλαην λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα απνδίδνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα ην θάλνπλ, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε επίβιεςε θαη ζπληήξεζε. Ζ 

ζπληήξεζε ζε µία βηνκεραληθή επηρείξεζε έρεη ζηφρν λα ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή 

έηζη ψζηε λα παξάγνληαη πξντφληα ζπλερψο, µε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα ζχκθσλα µε ηα πξφηππα ηεο εηαηξίαο. Έηζη ινηπφλ 

επηγξακκαηηθά ε ζπληήξεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: 

 Απξφζθνπηε ιεηηνπξγία – Μείσζε ραµέλνπ ρξφλνπ 

 Οηθνλνµηθή ιεηηνπξγία – Μέγηζηε παξαγσγηθφηεηα 

 Βέιηηζην απνηέιεζµα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο 

 Πιεξνθνξίεο γηα παξαπέξα βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο. 

3.2 Αλαγθαηόηεηα ηεο ζπληήξεζεο 

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ζήκεξα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κέρξη θαη ην 40% ησλ 

εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Με ηνλ φξν ζπληήξεζε ελλννχκε: 

 Σερληθφ θαη ρξνληθφ ζρεδηαζκφ εξγαζηψλ 

 δηαρείξηζε πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

 δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 δηαρείξηζε εξγαιείσλ θαη κέζσλ γεληθφηεξα 

 Πξνιεπηηθνχο, πξνγλσζηηθνχο θαη δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο 
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 Πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη αληηθαηαζηάζεηο 

 Πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο 

 Δπηζθεπέο, βειηηψζεηο, θαηαζθεπέο 

 Γεληθέο εηήζηεο ζπληεξήζεηο. 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη ε ζπληήξεζε δελ έρεη ζηφρν µφλν ηηο επηζθεπέο, 

φπσο γεληθά ζεσξείηαη απφ πνιινχο, αιιά απνηειεί έλαλ θξίζηκεο ζεκαζίαο 

παξάγνληα ζηε δσή ηεο επηρείξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη µε ην ζχλνιν ηεο απφδνζήο ηεο. 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο µέζσ ηεο ζπληήξεζεο (ζπζηεκαηηθέο επηζεσξήζεηο, εληνπηζκνί θαη 

δηνξζψζεηο επηθείκελσλ αζηνρηψλ πξηλ εκθαληζηνχλ ή πξνηνχ εμειηρζνχλ ζε 

κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο) απνδεηθλχεηαη φηη: 

 Μεηψλεη ην επελδπφκελν θεθάιαην 

 Μεηψλεη ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Μεηψλεη ηηο βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ κεραλψλ 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζπληήξεζεο 

 Διαηηψλεη ηελ απψιεηα πειαηείαο 

 Βειηηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ζε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

 Μεηψλεη πεξηηηέο επηζθεπέο κεραλψλ 

 Μεηψλεη ηελ επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο 

 Μεηψλεη ηελ απφξξηςε (ειαηησκαηηθψλ) πξντφλησλ 
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 Απμάλεη ηελ αμηνπηζηία 

 Μεηψλεη ηηο ππεξσξίεο 

 Απμάλεη ηελ αζθάιεηα 

 Μεηψλεη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο 

 Μεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 Μεηψλεη ηελ πνζφηεηα ησλ απαξαίηεησλ δηαζέζηκσλ αληαιιαθηηθψλ 

 Μεηψλεη ηα ειαηηψκαηα ζε θαηλνχξηεο κεραλέο 

 Μεηψλεη ηηο ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο 

 Μεηψλεη ηα αζθάιηζηξα. 

 

3.3.Οξγάλωζε θαη δηνίθεζε ηεο ζπληήξεζεο (Maintenance management)  

Ζ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο πληήξεζεο απνηειεί µία απφ ηηο πην θξίζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ 

απαηηεί ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ εξγαζηψλ, ηνλ απνδνηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ έγθαηξε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

πξσηνηππνπνηεκέλσλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπληήξεζεο. 

Μπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ην ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπληήξεζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θαη ηηο επζχλεο. 

θνπφο ηεο είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα θάλεη ην 

ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζπληήξεζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα 

επαλεθηηκά ηηο κεζνδνινγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηνλ νξγαληζκφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απφδνζεο. 
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Μφιηο ζπλαξκνινγεζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο αξρίδεη θαη ν ξφινο 

ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο πληήξεζεο, ν νπνίνο ζπλερίδεη γηα φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο πληήξεζεο ζα 

πξέπεη 

 λα ηθαλνπνηεί πνιιέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο νη νπνίεο αλαθχπηνπλ απφ ην 

ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη θαζνξίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο  

 Θα πξέπεη επηπιένλ λα ειέγρεη ηνπο δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο πφξνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο ζπληήξεζεο, φπσο ηνπο ζχκβνπινπο 

ζπληήξεζεο θαη ηνπο δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ (Original 

Equipment Manufacturers – OEM), αιιά θαη ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο, φπσο 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο ρεηξηζηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο. εκαληηθφ είλαη λα ειέγρεη θαη ηα αληαιιαθηηθά 

θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηηο αληηθαηαζηάζεηο θαη 

επηζθεπάδνληαη γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (rotables).  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο πληήξεζεο εθηηκψληαη θαη 

νδεγνχλ ζε λέεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 

 3.4.Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Preventive Maintenance)    

 Γηεζλψο έρνπλ θαζηεξσζεί πνιινί νξηζκνί απηήο ηεο κεζφδνπ. Κνηλφ ζεκείν φισλ 

είλαη ε έληαμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο ζε έλα ρξνληθά πξνγξακκαηηζκέλν 

πιαίζην. 

 Ζ ινγηθή ηεο κεζφδνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: Πξνγξακκαηηζκέλνο πεξηνδηθφο 

έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ. Κάζε ζεκαληηθφ κεράλεκα ζηακαηά θαη επηζεσξείηαη 
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επηζηακέλσο κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ιεηηνπξγίαο (ε Πξνιεπηηθή πληήξεζε 

απνηειεί παξεκβαηηθή κέζνδν ζπληήξεζεο). Κάζε θζαξκέλν εμάξηεκα (εάλ ππάξρεη) 

αληηθαζίζηαηαη θαη ην κεράλεκα παξαδίδεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

 Δπνκέλσο ε Πξνιεπηηθή πληήξεζε ζπλίζηαηαη ζε µία ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο 

νη νπνίεο πξνγξακκαηίδνληαη µε ζπρλφηεηα πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην ζπλνιηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνκήζεηα ελφο κεραλήκαηνο, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλήκαηνο, ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο ή ηελ θαηάζηαζε (π.ρ. δηαθνξηθή πίεζε 

θαηά κήθνο ελφο θίιηξνπ) θαη: 

 1. είηε παξαηείλνπλ ηε δσή ελφο εμαξηήκαηνο/κεραλήκαηνο (γηα παξάδεηγκα, ε 

    ιίπαλζε ζε έλα θηβψηην ηαρπηήησλ παξαηείλεη ηε δσή ηνπ) 

 2. είηε απνθαιχπηνπλ φηη έλα εμάξηεκα/κεράλεκα έρεη θζαξεί ζεκαληηθά θαη 

    πξφθεηηαη λα αζηνρήζεη (γηα παξάδεηγκα, ηξίκελε επηζεψξεζε έδεημε φηη 

    ππάξρεη ξήγκα ζην ζηεγαλσηηθφ κηαο αληιίαο – ε εχξεζε ηνπ ξήγκαηνο 

    επηηξέπεη ηελ επηζθεπή πξνηνχ εκθαληζηεί θαηαζηξνθηθή βιάβε). 

 χκθσλα επνκέλσο µε απηή ηε κέζνδν, ε ζπληήξεζε ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα 

δηνξζψλεη ή λα πξνιακβάλεη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βιάβεο µε 

απνηέιεζµα ηελ απψιεηα παξαγσγήο, ηηο αθξηβέο επηζθεπέο θαη αληηθαηαζηάζεηο 

εμαξηεκάησλ. Δίλαη πην νηθνλνκηθφ λα ζπληεξεζεί θάηη πξνιεπηηθά παξά αθφηνπ 

έρεη ήδε πξνθαιέζεη δηαθνπή παξαγσγήο, µε φια ηα δπζάξεζηα επαθφινπζα. 

Αθφκα θαη αλ απηφ ζεκαίλεη φηη νξηζκέλα εμαξηήκαηα πηζαλφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

πξηλ εμαληιήζνπλ ηα αμηφπηζηα φξηα ιεηηνπξγίαο. Αλ θαη πάιη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζηακαηά, ε παξαγσγή πνπ ράλεηαη ζε µηα ζηάζε-βιάβε είλαη πνιχ 
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πεξηζζφηεξε απφ φηη ζε µηα ζηάζε πνπ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλα. 

 Ζ ινγηθή πίζσ απφ απηή ηελ πξαθηηθή ζπληήξεζεο είλαη φηη νη ξπζκνί βιαβψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ αθνινπζνχλ µία πνξεία ζηελ νπνία ν µφλνο παξάγνληαο πνπ νπζηαζηηθά 

επηδξά είλαη ν ρξφλνο. Σα δηαζηήκαηα ηεο ζπληήξεζεο πξνθαζνξίδνληαη είηε θπξίσο 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ είηε, ζε 

µκηθξφηεξν βαζκφ, απφ ηε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε αξρείσλ ζηελ εγθαηάζηαζε. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ζεσξεηηθά νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζε 

 λεθξνχο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά λα παξαγγειζνχλ ζε 

θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Ζ ινγηθή ηεο επηζθεπήο πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε βιάβε απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνιεπηηθήο µκεζφδνπ απφ ηε Λεηηνπξγία σο ηε Βιάβε θαη, 

πέξα απφ ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξακνλή ηεο 

µκνλάδαο εθηφο ιεηηνπξγίαο (downtime cost) θαη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ ρξφλσλ επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ, ππάξρεη έλαο αθφκα ιφγνο 

πνπ ηελ επηβάιιεη: ε θαηαζηξνθή ζπλδεφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ 

θάπνην εμάξηεκα αζηνρεί, ζπρλά θαηαζηξέθεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη µε απηφ, 

γεγνλφο πνπ πνιιαπιαζηάδεη ην θφζηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο (νιηθήο) βιάβεο. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ δελ αληηθαηαζηαζεί έγθαηξα ην ξνπιεκάλ κηαο αληιίαο, ζα 

ρξεηαζηεί έπεηηα λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πηεξχγηα, ην θέιπθνο θαη άιια ζηνηρεία.  

Μεξηθέο θνξέο ε βιάβε δελ επηδεηλψλεηαη θαη έηζη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο θαη ην 

θφζηνο 

απφ ηε βιάβε είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα. Όκσο ε αλαβνιή ηεο δξάζεο δεκηνπξγεί έλα 

δηαξθψο απμαλφκελν πξφβιεκα ζην µκειινληηθφ ηκήκα ζπληήξεζεο. 

 Γηα λα είλαη απνδνηηθή (θαη νηθνλνκηθή) ε Πξνιεπηηθή πληήξεζε απαηηείηαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, αμηφπηζην θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαθηλήζεσο 
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πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο λα ππνζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα ζπληήξεζεο, ηαθηηθέο 

πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο θαη πξνιεπηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

 Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο είλαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ. 

Έιεγρνο είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ: 

 1. Δμεηάδεη εάλ ν ζρεδηαζκφο ή νη πξνδηαγξαθέο ελφο µεραλήµαηνο είλαη ηα 

    απαηηνχκελν. 

 2. Δθηηκά φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πηζαλά 

    πξνβιήκαηα. 

 3. Αλαγλσξίδεη φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη ηα αίηηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

    ζε ζηακάηεκα θαη εθηηκά ην ρξφλν κέρξηο φηνπ απηφ ζπκβεί. 

Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ µκεραλεκάησλ, νη δε επεκβάζεηο, επηζθεπέο ή 

αληηθαηαζηάζεηο πνπ πηζαλά ρξεηάδνληαη λα µελ έξρνληαη ζε αληίζεζε µε ην 

πξφγξακκα ηεο παξαγσγήο. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο: 

1. Οη αζηνρίεο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν, δειαδή εκθαλίδνληαη ηπραία 

   θαη φρη κεηά απφ ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

2. Οη εμαξηψκελεο απφ ην ρξφλν αζηνρίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηάξθεηα δσήο 

   ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ γηαηί θαη 

   απηέο δελ εκθαλίδνληαη κεηά απφ ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τπάξρνπλ 

   δηάθνξνη ιφγνη γη‟ απηφ πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζε 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

48 

 

 εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο θαθή ηνπνζέηεζε ηνπ εμαξηήκαηνο, απψιεηα 

   ιαδηψλ θ.ιπ. 

3. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηακαηήκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

   επαλεθθίλεζήο ηνπ θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη µηα επηζεψξεζε. 

   Μάιηζηα φζν πην κεγάια θαη πην βαξηά είλαη ηα µκεραλήκαηα πνπ ζηακαηνχλ 

   ηφζν πην δχζθνιε θαη πην αθξηβή είλαη ε επαλεθθίλεζή ηνπο. 

 

3.4.1.Πξνγξακκαηηζκόο, ζρεδηαζκόο θαη έιεγρνο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο 

 Ζ Πξνιεπηηθή πληήξεζε εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ, ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 Καηά ηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε δηελεξγνχληαη έιεγρνη γηα λα εληνπίδνληαη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ. Κάπνηνη έιεγρνη πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη είλαη 

ππνρξεσηηθνί. Οη ππφινηπνη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Πξνιεπηηθή 

πληήξεζε θαζνξίδνληαη απφ ην ηκήκα ζπληήξεζεο θαη γίλνληαη µε ζπρλφηεηα πνπ 

θαζνξίδεη πάιη ην ηκήκα ζπληήξεζεο. Οη έιεγρνη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα 

εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα θαη λα δηνξζψλνληαη πξηλ πξνθαιέζνπλ βιάβε. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θαζνξίδεη ην πφηε κπνξεί λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα λα ειεγρζεί θαη λα ζπληεξεζεί. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

νινθιεξσζεί ε ζπληήξεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηελ 

έρνπλ αλαιάβεη θαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

 Ο ζρεδηαζκφο απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
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εξγαδνκέλσλ. Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο ζαθνχο ζρεδίνπ γηα ηελ 

θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

µέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πξαθηηθψλ ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εμαζθάιηζεο 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηθαλνηήησλ. Καιχηεξνο θαη πεξηζζφηεξνο ζρεδηαζκφο 

ινηπφλ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

µκείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζε αχμεζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπληήξεζεο δελ 

πξέπεη λα παξαιείπνληαη. Όηαλ ν πξνγξακκαηηζκφο δε γίλεηαη ζσζηά ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα γίλνληαη πνιινί έιεγρνη, αιιά φρη επηζθεπέο. ∆ε ζα ππήξρε πξφβιεκα 

εάλ νη έιεγρνη θαηέιεγαλ ζηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο πνπ ζα απέηξεπαλ ηηο βιάβεο. 

Όκσο φηαλ δελ ππάξρεη έλα επαξθέο πξφγξακκα, νη έιεγρνη δελ θαηαιήγνπλ ζε 

επηζθεπέο. Αληίζεηα απηέο αξγνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη ν εμνπιηζκφο αζηνρεί. 

Αθφκα φκσο θαη αλ ν πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη ζσζηά θαη νη έιεγρνη θαηαιήγνπλ ζε 

επηζθεπέο, εάλ δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο νη επηζθεπέο δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. Απηφ απμάλεη ην ρξφλν επηζθεπήο θαη κεηψλεη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ εμνπιηζκνχ. 

3.4.2.Χαξαθηεξηζηηθά πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

Ζ Πξνιεπηηθή πληήξεζε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ε νπνία ζηνρεχεη 

ζηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηελ απνθπγή 

απξνγξακκάηηζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο. Πεξηιακβάλεη ιηπάλζεηο, 

θαζαξηζκνχο, ξπζκίζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο. θνπφο ηεο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε 
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ησλ βιαβψλ (breakdowns) θαη ησλ εθηεηακέλσλ δεκηψλ. 

Έλα θαιφ πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 µε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο, 

 πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο, 

 πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο, 

 δηνξζσηηθέο ζπληεξήζεηο ησλ ειαηησκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηνπο 

ειέγρνπο ή ηηο επηζεσξήζεηο. 

Ζ έθηαζε ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη δηαθέξεη ζεκαληηθά 

θαηά πεξίπησζε. Μπνξεί λα μεθηλνχλ απφ µηα απιή επίζθεςε θαη επηζεψξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ µε παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ πνπ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ 

ζε ππνινγηζηέο, νη νπνίνη ζηακαηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ πάξνδν 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ σξψλ ιεηηνπξγίαο ή κεηά ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο πξντφλησλ θ.ιπ. 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο νη 

νπνίνη φηαλ ζπληξέρνπλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη έλα πξφγξακκα 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

 Απμεκέλε απηνκαηνπνίεζε. 

 Απψιεηεο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ παξαγσγή. 

 Ζ επηζπκία γηα κείσζε ησλ αζθαιίζηξσλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 παξαγσγή Just-In-Time (JIT). 

 παξαγσγή πξντφλησλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο. 

 µκείσζε ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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 ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (κέρξη θαη 5%). 

 Ζ αλάγθε γηα έλα πην νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ. 

Ο πην ζεκαληηθφο ιφγνο φκσο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο είλαη ην κεησκέλν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ: 

 κείσζεο ησλ ζηακαηεκάησλ ηεο παξαγσγήο ράξε ζηε µκείσζε ησλ 

ζηάζεσλ- βιαβψλ (breakdowns) ηνπ εμνπιηζκνχ, 

 αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ, άξα κείσζεο ησλ 

αληηθαηαζηάζεσλ, 

 κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιφγσ ππεξσξηψλ θαζψο νη ηερληθνί ζπληήξεζεο 

           δνπιεχνπλ βάζε πξνγξάκκαηνο θαη φρη εθηάθησο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

           αηθλίδησλ βιαβψλ, 

 έγθαηξσλ επηζθεπψλ πνπ µκεηψλνπλ ηελ αλάγθε εθηεηακέλσλ επηζθεπψλ, 

 κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ επηζθεπψλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

αζηνρηψλ (θαζψο, φηαλ θάπνηα ζηνηρεία αζηνρνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία, ζπρλά 

θαηαζηξέθνπλ θαη άιια ζηνηρεία), 

 απμεκέλεο πνηφηεηαο πξντφληνο θαη κείσζεο ησλ απνξξηπηφκελσλ 

πξντφλησλ ράξε ζηελ θαιχηεξε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Δάλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη µε θάπνην ηξφπν ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο κεηψλεη ην θφζηνο, µάιινλ δελ ππάξρεη θάπνηνο θαιφο ιφγνο πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ πέξα απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ Πξνιεπηηθή πληήξεζε ελέρεη θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο µε ηελ έλλνηα ηεο 

πξφθιεζεο δεκηψλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Με άιια ιφγηα 

ηα αλζξψπηλα ιάζε θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ε «λεπηαθή 

ζλεζηκφηεηα» ησλ θαηλνχξησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ 
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αληηθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη νδεγνχλ ζε επηπξφζζεηεο αζηνρίεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ν νπνίνο έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. πρλά απηνχ 

ηνπ είδνπο νη αζηνρίεο ζπκβαίλνπλ πνιχ γξήγνξα κεηά ηε δηελέξγεηα Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο. Σππηθά ηα αθφινπζα ιάζε ή θαηαζηξνθέο ζπκβαίλνπλ θαηά ηηο 

πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο: 

 Εεκηά ζε παξαθείκελν εμνπιηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο 

            Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

 Εεκηά ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζπληεξείηαη πνπ κπνξεί λα είλαη: 

1. δεκηά θαηά ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ ή 

    ηνπνζεηήζεσλ αληαιιαθηηθψλ, 

2. ηνπνζέηεζε ειαηησκαηηθψλ αληαιιαθηηθψλ, ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε 

    αληαιιαθηηθψλ ή ιαλζαζκέλε επαλαζπλαξκνιφγεζε, 

3. ε «λεπηαθή ζλεζηκφηεηα» ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη 

    θαηά ηηο αληηθαηαζηάζεηο. 

 Εεκηά θαηά ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 

 

Σν ρεηξφηεξν ζηνηρείν απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ ιαζψλ είλαη ην γεγνλφο φηη δε γίλνληαη 

αληηιεπηά - παξά µφλν φηαλ εθδεισζεί ε απξφβιεπηε βιάβε πνπ πξνθαινχλ. 

Σν θιεηδί γηα έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζε. Ο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλνο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ψζηε λα γίλεηαη ζπλερήο έιεγρνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νινθιήξσζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζχκθσλα µε ην πξφγξακκα. Ζ Πξνιεπηηθή πληήξεζε ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζε θαζαξηζκνχο, ιηπάλζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ειαηησκάησλ πνπ 

εληνπίδνληαη κεηά απφ ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε ξχζκηζεο ή 
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αληηθαηάζηαζεο ζηνηρείσλ απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνχο. Οη πξνθαζνξηζκέλεο αληηθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη νη 

ειάρηζηεο δπλαηέο θαη λα γίλνληαη µφλν φηαλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία 

ζρεηηθά µε ηε γήξαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ λα δείρλνπλ ηελ χπαξμε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θζνξάο. 

Έλα πνηνηηθφ πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο απαηηεί θαη ηελ χπαξμε ελφο 

επαηζζεηνπνηεκέλνπ θαη θηλεηνπνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ λα έρεη αληηιεθζεί ηα 

νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ελέξγεηεο φπσο: 

 - ε εγθαηάζηαζε ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο σο ελφο αλαγλσξηζκέλνπ, 

   ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπληήξεζεο, 

 - ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπληήξεζεο ζε ηθαλνχο θαη ππεχζπλνπο 

   αλζξψπνπο, 

 - ε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηε δηεχζπλζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

   πνηφηεηάο ηνπο θαη γηα λα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηεχζπλζε ελδηαθέξεηαη, 

 - ε εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζπληήξεζεο θαη πάλσ 

   ζε ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, 

 - ε δεκνζίεπζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζµα ηεο 

   Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Πέξα απφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηε ζεκαζία ελφο θαινχ πξνγξάκκαηνο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ, ε εθπαίδεπζε 

είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ µέζν θηλεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαη νη αλάινγεο επελδχζεηο ζε απηή. Μάιηζηα, εμαηηίαο ησλ 

εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο, εάλ δελ έρεη γίλεη εθπαίδεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο, νη γλψζεηο ηνπο είλαη μεπεξαζκέλεο. 
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3.4.3. Πξνγξακκαηηζκόο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο νινθιεξψλεηαη 

ζε ηξία βήκαηα. 

 ην πξψην βήκα ζπληάζζνληαη πιήξεηο ιίζηεο φισλ φζσλ απαηηνχληαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε Πξνιεπηηθή πληήξεζε. Γηα λα γίλεη απηφ πξνεγείηαη µηα 

πξνζπάζεηα πιήξνπο ζρεδηαζκνχ θάζε επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

έηζη 

εηνηκάδεηαη έλα δηεμνδηθφ παθέην ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Planned Job 

Package). Απηφ ην παθέην πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Δθδφζεηο εληνιψλ εξγαζίαο (work orders). 

2. Λεπηνκεξή ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ (Task List) µε βήκα-βήµα ηηο ελέξγεηεο 

       θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Δθηηκψκελεο εξγαηνψξεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

 ηθαλνηήησλ. 

4. Καηάινγν φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. 

5. Απαηηήζεηο ζε πιηθά πνπ δελ ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο. 

6. Πιήξε θαηάινγν ησλ απαηηνχκελσλ εξγαιείσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

 αλαζεψξεζεο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαζνξίδεηαη εάλ δηαθνξεηηθά, 

 θαιχηεξα, πην εμεηδηθεπκέλα ή πην απιά εξγαιεία ζα επηηαρχλνπλ ηε 

 δξαζηεξηφηεηα. 

7. Καηάινγν ησλ απαηηήζεσλ ζε αζθάιεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

 θιεηδσκέλσλ ή νξηνζεηεκέλσλ ρψξσλ θαη πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ 
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 πξνζηαζίαο. 

8. Απαηηήζεηο πξφζβαζεο ζηα πιηθά. Καηάινγνο µε ην πνηνο πξέπεη λα 

 εηδνπνηεζεί φηαλ γίλεηαη ζπληήξεζε ζε µηα µκνλάδα. 

9. Δγρεηξίδηα ζπληήξεζεο, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, εηδηθέο ελέξγεηεο, 

 δηαζαθελίζεηο, µκεγέζε, αλνρέο θαη άιιεο αλαθνξέο πνπ είλαη πηζαλφ ε νκάδα 

 ζπληήξεζεο λα ρξεηαζηεί. 

10. Κελά έληππα γηα ηηο δηνξζσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα 

 ζρεδηαζηνχλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ζπληνλίδεη ρξνληθά αθξηβψο ηα ζηνηρεία κηαο επηηπρεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπληήξεζεο: εξγαηνψξεο, εξγαιεία, αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηεο, 

πιεξνθνξία, µκεραλνινγηθά δεδνκέλα θαη ζρέδηα, επηηήξεζε ηεο µκνλάδαο πνπ 

ζπληεξείηαη, εληνιέο, έγγξαθεο άδεηεο θαη ζεζπηζκέλεο άδεηεο. Απηή ε αθξηβήο 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα µηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα 

νπζηψδεο γηα ηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε. 

 Σν δεχηεξν βήκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο αθνξά ηελ 

επίηεπμε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο. ε απηφ ην βήκα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηνχλ νη επηζπκίεο γηα ην πφηε λα γίλνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο µε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. Γηα λα 

ππάξμεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα 

πνπ 

ζα πξνηαζεί ζηε ζπλέρεηα ζηελ παξαγσγή ή ζηνπο ρεηξηζηέο, ψζηε λα δηαπηζησζεί 

εάλ νη ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ είλαη δηαζέζηκν ην πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά ζπκπίπηνπλ 

µε ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ είλαη δηαζέζηκνο ν εμνπιηζκφο. 
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Αθφηνπ ε παξαγσγή ζπκθσλήζεη µε ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα αθνινπζεί ην 

ηξίην βήκα ζην νπνίν ην πξφγξακκα δηαηππψλεηαη αθξηβψο. 

 

3.4.4. Τν πξνζωπηθό ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

 Ζ Πξνιεπηηθή πληήξεζε απαηηεί ζνβαξή νξγάλσζε θαη ππνδνκή ησλ 

ζπλεξγείσλ, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζπλήζσο ζε δχν θαηεγνξίεο: ειέγρσλ θαη 

επεκβάζεσλ. 

 Σα πξψηα αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πεξηνδηθά πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ειέγρσλ ηνπ εμνπιηζκνχ βάζεη ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο, ελψ ηα δεχηεξα ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ειέγρνπο ή απφ 

απξφβιεπηεο βιάβεο. εκαληηθά κεραλήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

απνζπλαξκνινγνχληαη, κεξηθά ή νιηθά, θαη αληηθαζίζηαληαη ηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζεσξεηηθά έρνπλ μεπεξάζεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη θζαξκέλα ή φρη (π.ρ. 

αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ κεησηήξα θάζε 15000 ψξεο, αιιαγή ιαδηψλ θάζε 1000 

ψξεο θ.ιπ.). 

 Με ηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ε επηρείξεζε κπνξεί λα θηηάμεη 

καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα, λα ζπιιέμεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, λα νδεγεζεί απφ ηα 

απνηειέζκαηα ζε βειηηψζεηο θαη ην θπξηφηεξν λα απνθηήζεη ζπλείδεζε «δξάζεο» γηα 

αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή κεραλεκάησλ. 

 Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα θιεζεί λα εθαξκφζεη έλα ηέηνην πξφγξακκα, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη. πλήζσο νη ηερληθνί θαη νη ρεηξηζηέο έρνπλ ιάβεη 
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εθπαίδεπζε ζρεηηθή µε ηηο επηζθεπέο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, αιιά πνιχ 

ιίγνη απφ απηνχο έρνπλ κάζεη πψο λα αλαγλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαηά ηηο 

επηζεσξήζεηο, πξηλ γίλνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη µκεζφδνπο επηζεψξεζεο γηα ηα πην θνηλά ζηνηρεία θαη ζπζηήκαηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη µηα επηζθφπεζε ησλ ρξήζηκσλ βαζηθψλ νξγάλσλ θαη 

εξγαιείσλ. Πέξα απφ ηηο ηερληθέο γλψζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα απνθηεζεί θαη ηερληθή 

ζπλείδεζε, δειαδή εμνηθείσζε ηνπ ηερληθνχ µε ηε κεραλή, εγξήγνξζε ηεο φξαζεο, 

ηεο αθνήο, αθφκα θαη ηεο αθήο, φζθξεζεο, γεχζεο. Έιεγρνο ζεκαίλεη πείξα, 

αηζζήζεηο θαη γξήγνξε αληίδξαζε. 

 Σν θχξην ζηνηρείν εδψ είλαη ν θαζέλαο πνπ ζα αζρνιεζεί λα γίλεη γλψζηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απφ ηνλ πξντζηάκελν κέρξη ηνλ ηερλίηε, ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο επκελείο επηπηψζεηο πάλσ ζηελ παξαγσγηθφηεηα. 

 Ο ζσζηφο επηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηνηρεία, φπσο: 

 1. λα είλαη αμηφπηζηνο, αθνχ είλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί εάλ έρεη θάλεη ηε 

    δνπιεηά ηνπ, 

 2. λα µελ παξαιείπεη λα ζπκπιεξψλεη νινθιεξσκέλα θαη µε αθξίβεηα ηα 

    δηάθνξα έληππα, µηα δνπιεηά πνπ είλαη επηπξφζζεηε γη‟ απηφλ, 

 3. λα μέξεη πψο (θαη λα έρεη ηε δηάζεζε) λα θνηηάεη ηελ ηζηνξία ηεο κνλάδαο θαη 

    λα αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ ππήξμαλ ζε απηή ζην 

    παξειζφλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη θάπνηα αδπλακία ζην 

    ζρεδηαζκφ, 

 4. λα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνο, ψζηε λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ή ηε γλψζε λα 

    εθηειεί απνηειεζκαηηθά µηα δξαζηεξηφηεηα (ζπρλά δηεμάγνληαη θαη 
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    θαηάιιεια ηεζη γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ Πξνιεπηηθήο 

    πληήξεζεο), 

 5. λα είλαη ηθαλφο λα εληνπίδεη ην πξφβιεκα φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα, ψζηε λα 

    ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζρεδηαζηεί ε απνθαηάζηαζε, λα παξαγγειζνχλ 

    πιηθά θαη λα απνθεπρζεί νιηθή θαηαζηξνθή. 

 Ζ Πξνιεπηηθή πληήξεζε είλαη µηα πλεπκαηηθή εξγαζία πνπ απαηηεί µκεγάιε 

ζπγθέληξσζε. Δίλαη φκσο θπξίσο αληαξή. Ο κεραληθφο ειέγρεη πγηή εμνπιηζκφ θαη 

δηεθπεξαηψλεη εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ειάρηζηεο ηθαλφηεηεο, φπσο θαζαξηζκνχο θαη 

ιηπάλζεηο, γηα λα εληνπίζεη ην έλα εμάξηεκα πνπ θζείξεηαη. Καη απηφ ην θάλεη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Έηζη είλαη δχζθνιν λα µε βαξεζεί. 

 Απνηειεί κεγάιν πξφβιεκα ην λα επηβεβαησζεί φηη ν επηζεσξεηήο θάλεη ηηο 

επηζεσξήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ πξφθιεζε γηα ηελ εγεζία είλαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο αλζξψπνπο, θάλνληάο ηνπο 

θνηλσλνχο ζηνπο ξφινπο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, ψζηε λα ζέινπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ο επηζεσξεηήο κπνξεί λα είλαη έλαο 

µκεραληθφο, έλαο ρεηξηζηήο ή έλαο βνεζφο (εάλ θξίλεηαη θαηάιιεινο) πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο πεξηζηαζηαθά ή έλαο ηερληθφο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Οη πξντζηάκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ 

ηνπο 

επηζεσξεηέο γηα ην ξφιν ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζην φιν πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ην πψο απηή επηδξά ζε αμηνπηζηία, 

αζθάιεηα, θφζηε θαη παξαγσγή. Έηζη νη επηζεσξεηέο ζα ληψζνπλ φηη ε δνπιεηά πνπ 

επηηεινχλ είλαη ζεκαληηθή θαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 
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ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε ζπλείδεζε 

ηεο ζπληήξεζεο θαη λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 

 

3.4.5.Πξνβιήκαηα ζην πξόγξακκα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ είλαη απαγνξεπηηθά 

ελφο πξνγξάκκαηνο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Δάλ ζπληξέρεη θάηη απφ ηα 

παξαθάησ, 

ζα είλαη δχζθνιν, εάλ φρη αδχλαην, λα εγθαηαζηαζεί έλα απνδνηηθφ πξφγξακκα 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

1. Έιιεηςε Τπνζηήξημεο απφ ηε ∆ηνίθεζε 

Ζ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζε είλαη ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Δάλ ε δηνίθεζε δελ 

ππνζηεξίδεη ην πξφγξακκα, απηφ ζα απνηχρεη, ελψ θαη φιεο νη ππφινηπεο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ζπληήξεζεο δε ζα είλαη απφιπηα επηηπρείο. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ λα ηε δηθαηνινγνχλ. Θα πξέπεη λα πεηζηνχλ νη θαηάιιεινη 

δηεπζπληέο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πνπ βνεζνχλ ηελ 

επηρείξεζε λα παξακέλεη θεξδνθφξα, φπσο αζθαιήο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, παξαγσγή Just-In-Time (JIT), ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ ράξε ζην ρακειφ θφζηνο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα πξντφληνο θαη ηελ 

έγθαηξε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, έιιεηςε εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ, κεησκέλε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο (απφ 6% κέρξη θαη 11% ιηγφηεξε απφ εμνπιηζκφ πνπ δε 
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ζπληεξείηαη επαξθψο), κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ (30-40%). 

2. Έιιεηςε Ηθαλνηήησλ γηα ηε πληήξεζε 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα µκεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ηα 

πξνγξάκκαηα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο φιν 

θαη εθιείπνπλ. ε απηέο ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ε ιίπαλζε ησλ 

ξνπιεκάλ, µε ην θαηάιιειν ιηπαληηθφ, ηε ζσζηή πνζφηεηα απηνχ, ηελ θαηάιιειε 

ζπρλφηεηα θαη µε εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ. 

Πνιιέο θνξέο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο φπσο νη παξαπάλσ νπζηαζηηθά 

αγλννχληαη. Σν πξφβιεκα αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο ηκάληεο, αιπζίδεο, θηβψηηα ηαρπηήησλ, πλεπκαηηθά θαη πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα. Αθφκα θαη φηαλ πξνβιέπνληαη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, φηαλ δε δηελεξγνχληαη ζσζηά δε θέξνπλ 

απνηέιεζµα. 

Απηφ ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη µε ηελ εθπαίδεπζε φισλ φζσλ ρεηξίδνληαη ή 

ζπληεξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ. Μεηά απφ ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγείηαη ζε απηνχο ε αίζζεζε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπο αλήθεη, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη δε ζα ζηακαηήζνπλ λα εθαξκφδνπλ φζα έκαζαλ. 

3. Δπηινγή Λάζνο Δμνπιηζκνχ 

Ζ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί Πξνιεπηηθή πληήξεζε 

είλαη έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο θαηά ηελ εθθίλεζή ηνπο. Όηαλ μεθηλά ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
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πξέπεη λα επηιέγεηαη θαη ν εμνπιηζκφο ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί. Ο εμνπιηζκφο πνπ 

επηιέγεηαη είλαη απηφο ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη εθεδξεία. Δάλ ζπκβεί θάπνηα 

βιάβε ζε απηφλ, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ζα είλαη ζεκαληηθέο. 

Απηφ ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη µε ηελ ηεξάξρεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ 

εθθίλεζή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαη ηελ επηινγή εθείλνπ 

πνπ έρεη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. 

4. Έιιεηςε Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο 

Απηφ ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη αθφηνπ ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο έρεη εθαξκνζηεί γηα θάπνην δηάζηεκα. Σν πξφγξακκα ήηαλ θάπνηε 

απνηειεζκαηηθφ, κεηά φκσο ν αξηζκφο ησλ βιαβψλ άξρηζε λα απμάλεηαη. Αλ θαη ην 

πξφγξακκα ηεξείηαη, ηα ζεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα ειαηηψλνληαη ζπλερψο. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν εμνπιηζκφο πεξλάεη ζε µηα άιιε θάζε 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Όπνην θαη λα ήηαλ ζην παξειζφλ ην θαηάιιειν επίπεδν 

ζπληήξεζεο, ε ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη αιιαγέο θαζψο ν εμνπιηζκφο γίλεηαη πην 

παιηφο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζα πξέπεη λα 

επαλεθηηκψληαη µε βάζε ηα ησξηλά πξνβιήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Δθηφο απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο, εβδνκαδηαίεο θαη µκεληαίεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνληαη θαη απηέο µε ζπρλφηεηα εμακήλνπ, ρξφλνπ, δχν ρξφλσλ. 

Γηαθνξεηηθά ζα εμειίζζνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ πξνβιήκαηα πνπ δελ ζα 

έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζα αζηνρνχλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη µε 
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βάζε ηηο µκαθξνρξφληεο αλάγθεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε 

Πξνιεπηηθή πληήξεζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαζ‟ φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. 

5. Με Σήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα ζπκβαίλνπλ γηα πνιινχο ιφγνπο θαη πάληα επηδξνχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Όηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο δελ νινθιεξψλνληαη κέζα ζην πξνγξακκαηηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην 

αξρίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ. Αλ θαη ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα µελ 

αξρίζεη ακέζσο λα αζηνρεί, ε θαηάζηαζε πνιιψλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζα αξρίζεη λα 

ρεηξνηεξεχεη. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε απφδνζή ηνπ δελ ζα είλαη νη επηζπκεηέο, ελψ ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ ελφο πξνβιήκαηνο δελ ζα είλαη αξθεηή, αθνχ ην έλα πξφβιεκα 

νδεγεί ζην άιιν. Θα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο αληηθαηαζηάζεηο πνπ 

ζα επαλαθέξνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο φπνπ ε 

Πξνιεπηηθή πληήξεζε ζα είλαη πάιη απνηειεζκαηηθή. 

Ο µφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη λα απαζρνιεζεί φιν ην πξνζσπηθφ γηα φζν 

ρξφλν ρξεηαζηεί γηα λα μαλαγίλεη ην πξφγξακκα ζπκβαηφ µε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε 

θαη λα γίλεη δπλαηή ε ηήξεζή ηνπ. Απηφ πξνθαλψο απαηηεί θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο γηαηί κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αιιαγέο θαη ζην πξφγξακκα παξαγσγήο. 

6. Έιιεηςε Λεπηνκέξεηαο ζηα Έληππα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο 

 Ζ µε ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο απφ ηελ 

εθθίλεζή 

ηνπ αθφκα. Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ πεξηγξάθνληαη µε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, 

παξαιείπνληαη πνιιά ζεκεία θαηά ηνπο ειέγρνπο ή ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 
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 Γηα παξάδεηγκα ε δξαζηεξηφηεηα «έιεγρνο εάλ ζηνλ θηλεηήξα ε ζεξκνθξαζία είλαη 

απμεκέλε» δελ θαζνξίδεη πνηα ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη απμεκέλε. Δίλαη µηα αφξηζηε 

θαη αζαθήο πεξηγξαθή. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα δίλνληαη 

ζεξκνθξαζίεο, ξπζκίζεηο πίεζεο θ.ιπ. 

 Μπνξεί θάπνηνη λα ζεσξνχλ έλα ηέηνην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο αθξηβφ θαη 

ρξνλνβφξν. Όηαλ φκσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο δε γίλνληαη ζσζηά θαη 

παξαιείπνληαη έιεγρνη θαη εξγαζίεο, νη βιάβεο είλαη αλαπφθεπθηεο θαη ην πξφγξακκα 

ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο αλαπνηειεζκαηηθφ. 

 Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αηηίεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ θαηά ηελ αξρηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ νδεγεί 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ειιηπψο αλεπηπγκέλεο θαη άξα αλεπαξθείο. 

 Ο µφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ζηελ αξρή λα απαζρνιείηαη φζν πξνζσπηθφ 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα αλαπηχζζνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο εμαξρήο. 

Έηζη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο γίλνληαη άκεζα νξαηά. 

7. Πιεξνθνξίεο πνπ δελ Καηαγξάθνληαη 

Μεξηθέο θνξέο αθφηνπ ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη θάπνηεο επηζεσξήζεηο έρνπλ νινθιεξσζεί, απηέο πνηέ δελ 

επαλεμεηάδνληαη θαη δε ζεκεηψλνληαη νη παξαηεξήζεηο, ψζηε λα ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη γηαηί δελ ππάξρεη ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα µκεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ ζε µηα βάζε 

δεδνκέλσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ. αλ απνηέιεζµα ηα ζρφιηα ησλ 

επηζεσξεηψλ ράλνληαη θαη καδί φπνηα αθφινπζε απαξαίηεηε δξαζηεξηφηεηα ζα 
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πξνέθππηε απφ απηά. Απηφ ην πξφβιεκα δελ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Δπνκέλσο ην 

πξφγξακκα ζα ρεηξνηεξεχεη θαζψο ν εμνπιηζκφο παιηψλεη θαη δε ζα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΣΟΤ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΑΠΟΓΟΗ  

 

4.1 Εηζαγωγή   

Ζ πεξίπησζε πνπ καο απαζρνιεί αθνξά ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο ηεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο(preventive maintenance).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αιιαγήο πνιηηηθήο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζα 

αληηκεησπηζηεί σο έλα μερσξηζηφ έξγν (turnaround project).  

Γηα λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν είλαη ζπκθέξνπζα ε πξνηεηλφκελε αιιαγή , ζα 

εμεηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο απφδνζεο (KPI‟s) .Οη δείθηεο απηνί ζα 

δηακνξθψζνπλ έλα κνληέιν κέηξεζεο , ην νπνίν ζα εμεηάδεη δηαρξνληθά ηελ εμέιημε 

ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ.  

Σα KPI‟s πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εμεηάδνπλ αθελφο ηελ απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπληήξεζεο (maintenance) θαη αθεηέξνπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ (project management). 

Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ δείθηεο απφ φινπο ηνπο ηνκείο  πνπ επεξεάδνπλ 

ην ελ ιφγσ έξγν, αθφκε θαη αλ δελ είλαη εκθαλψο ζπλδεδεκέλνη κε ηε θχζε ηνπ 

έξγνπ .Κάηη ηέηνην, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ηεο πξνφδνπ αιιά θαη λα εληνπίδνληαη νη πεγέο ησλ θαζπζηεξήζεσλ, αδπλακηψλ, ή 

αζηνρηψλ.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε έξγνπ, ιακβάλνληαη KPI‟s γηα ηηο 

πξνκήζεηεο (procurement) , ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ επεξεάδεη ζε πξψηε 

αλάγλσζε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Όκσο εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο, παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο ειιείςεηο θαη θαζπζηεξεί ηελ αγνξά ησλ πιηθψλ , ηφηε ζα ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ πξνιεπηηθή ή δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. 

Δπηπιένλ, ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο έζησ θαη ελφο κηθξνχ ηνκέα 

ιεηηνπξγίαο κηαο εηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε γηα αλαδφκεζε θαη άιισλ 

ηκεκάησλ. Όπσο ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, έηζη θαη ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο , 
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πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ακνηβαίαο θαη άκεζεο πξνζαξκνγήο , ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη ε απμεκέλε απφδνζε.  

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο ζπλνρήο είλαη απμεκέλε ζε κεηαβαηηθέο 

πεξηφδνπο, ζαλ απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

4.2.Θεωξεηηθή πεξηγξαθή κνληέινπ 

O βαζηθφο άμνλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην κνληέιν, είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ, ζε δχν κέξε. 

Σν πξψην αθνξά ζηελ απφδνζε ηεο θαζεαπηήο δηαδηθαζίαο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο πνπ απεηθνλίδνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία 

δίλνπλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπληήξεζεο , ην θφζηνο 

ηνπο θαη ην πψο ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε επηηπγράλεη ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο. Ζ 

νκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, είλαη ζε ζέζε , ινηπφλ λα απνθαζίζεη ζε κία δεδνκέλε 

θάζε  αιιά θαη δηαρξνληθά , κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ, αλ νη 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηε ζπληήξεζε θηλνχληαη ζηα πξνβιεπφκελα φξηα ή 

φρη. Καη επηπιένλ θαηά πφζν ε αιιαγή πνιηηηθήο πνπ επηβάιιεηαη έρεη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. 

Σν δεχηεξν κέξνο εμεηάδεη ηελ απφδνζε ηεο εθαξκνδφκελεο δηνίθεζεο ζην ππφ 

εμέηαζε έξγν. Γειαδή , νη νκάδεο ησλ KPI πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη , θαζνδεγνχλ ηελ 

νκάδα δηνίθεζεο  ζην λα εμεηάζεη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ψζηε λα 

δηνηθεί απνηειεζκαηηθά . Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζηεξίδεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε 

θαη ζαθή πιεξνθφξεζε  πνπ έρεη ν απνθαζίδσλ. ηε δεδνκέλε πεξίπησζε , θαη 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο αιιαγήο 

φινη νη ελδνεηαηξηθνί παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο απφδνζεο. 

Ζ ινγηθή ζχκθσλα κε ηε νπνία επηιέρζεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ KPI‟s, νη νπνίεο ζα 

εμεηάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο , ζηεξίδεηαη ζε ζεσξεηηθά κνληέια θαη 

πξαθηηθνχο δηαρσξηζκνχο. 
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χκθσλα, κε ην PMBOK guide, ππάξρνπλ 5 βαζηθέο δηεξγαζίεο ζηε δηνίθεζε έξγνπ , 

απηέο είλαη: 

 Δθθίλεζε (Initiating) 

 ρεδηαζκφο (Planning) 

 Δθηέιεζε (Executing) 

 Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο (Monitoring and Controlling) 

 Κιείζηκν (Closing) 

 Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ , ε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο 

(maintenance project management) ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε 4 γλσζηηθέο 

πεξηνρέο. Ζ δηνίθεζε πνπ ζα αζθείηαη δειαδή ζα εμεηάδεη απηέο ηηο 4 πεξηνρέο. 

 Project Scope Management 

 Project Time Management 

 Project Cost Management 

 Project Risk Management 

 Project Procurement-Contract Management 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, ην κνληέιν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί, απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

                                Σσήμα 4.1. Σσήμα μονηέλος μέηπηζηρ απόδοζηρ 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scope_(project_management)
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Risk_Management
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4.3.Παξνπζίαζε Δεηθηώλ κέηξεζεο απόδνζεο 

4.3.1. Πίλαθεο κε Δείθηεο κέηξεζεο απόδνζεο 

Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο έρνπλ δεκηνπξγεζεί δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο .θνπφο ησλ δεηθηψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα πνπ δηαρεηξίδνληαη ην 

έξγν λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ,λα θαηαλννχλ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε , λα εληνπίδνπλ ιάζε ή παξαιείςεηο θαη λα αλαζρεδηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπο φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

Γηα θάζε έλαλ ηνκέα αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ , ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ζρήκα, 

θαηαζθεπάζηεθε απφ έλαο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. 

Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηνπο πίλαθεο κε ηνπο δείθηεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην εμήο: 

Οη παξαθάηω πξνηάζεηο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ θάζε θνξά ζύκθωλα κε 

ηνπο ζηόρνπο ηεο κέηξεζεο, ην πξνζδνθώκελν όθεινο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

ηνπ έξγνπ όπωο ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξνζωπηθνύ, ε ππνδνκή ηωλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ηεο εηαηξείαο, ε ύπαξμε ρξόλνπ, ε θαηάξηηζε ηωλ 

αλζξώπωλ, ε θύζε ηνπ έξγνπ, ηα θόζηε ,νη ζπκβάζεηο θ.ιπ.. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο απνθαζίδνληαη από ηνπο ππεπζύλνπο ηεο δηνίθεζεο θαη έρνπλ ζαλ 

ζηόρν ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

ζωζηόηεξε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

 

Σα πεδία ηνπ πίλαθα είλαη: 

 KPI: Σίηινο ηνπ δείθηε. Αλαγξάθεηαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά θαζψο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε νλνκαζία πνπ βξέζεθε ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ζηα αγγιηθά  θαη ε 

κεηάθξαζε κπνξεί λα πξνθαιεί ειιείςεηο ζηελ θαηαλφεζε. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI: ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ δείθηε αιιά θαη 

αλαθνξά ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ είλαη ζθφπηκν. Γηα θάπνηνπο δείθηεο πνπ 

ζεσξήζεθε φηη θαιφ είλαη λα ππάξρεη εθηελέζηεξε αλάιπζε , ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ 

ζηνλ πίλαθα, αθνινπζεί αλάιπζε ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 
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ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσεη): ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δείθηεο ππνινγίδεηαη κέζσ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ είλαη ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ πεδίν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Ζ κνλάδα ή ν ηξφπνο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

εθάζηνηε δείθηε. 

Προτεινόμενεσ 
Μονάδεσ ή Τρόποι 

μζτρηςησ 

Αξηζκφο 

Πνζνζηφ 

Υξεκαηηθή κνλάδα 

Υξνληθή κνλάδα 

 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΜΔΣΡΗΗ: ηε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε πξνηείλεηαη κηα 

εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο κέηξεζεο. Λφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

θάζε θνξά ζε έλα έξγν, , ίζσο είλαη αλέθηθην ή άζθνπν θάπνηεο θνξέο λα ηεξεζεί ε 

πξνηεηλφκελε ζπρλφηεηα. Γηα απηφ ην ιφγν ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν επηδέρεηαη αξθεηέο 

ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ.  

Οη πξνηεηλφκελεο ζπρλφηεηεο ζπγθεληξσηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενεσ 
Συχνότητεσ 
μζτρηςησ 

Μεληαία 

Σξηκεληαία 

Δβδνκαδηαία 

Δμακεληαία 

Μία θνξά  

Δμακεληαία ή εηήζηα 

Δηήζηα 

Μεληαία ή 
εβδνκαδηαία 
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MIN-ΜΑΥ  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΣΙΜΔ: ην πεδίν απηφ δίλνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο κέζεο 

ηηκέο ζηφρνη θαη ηα πεξηζψξηα αλνρήο ηνπο. ε θάπνηνπο δείθηεο φπσο ζε απηνχο πνπ 

ππνινγίδνληαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο ε κέζε ηηκή ζηφρνο δελ δίλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή (αθνχ δελ ππάξρνπλ νξηζκέλα θφζηε θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

γεληθεπηεί θάηη)αιιά δίλεηαη κέζσ ηεο ζπληνκνγξαθίαο Μ. Ζ  κέζε ηηκή ζηφρνο 

ππνινγίδεηαη γηα θάζε έξγν κε βάζε ηα δεδνκέλα θφζηε πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ( π.ρ. θφζηνο αλζξσπνψξαο, θφζηνο ιίηξνπ θαπζίκνπ, θφζηνο 

ππεξγνιάβνπ θιπ) .Γηα απηφ ην ιφγν πξνζδηνξίδνληαη ελδεηθηηθά  κφλν ηα άλσ θαη 

θάησ πεξηζψξηα.  ε φζνπο δείθηεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αξηζκεηηθά νη κέζεο ηηκέο 

ζηφρνη, ε ηηκή πνπ δίλεηαη πξνέθπςε είηε απφ ηε βηβιηνγξαθία  είηε εκπεηξηθά ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο .  

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΟΥΔΤΗ: Ζ επηζπκεηή θαηεχζπλζε ζηφρεπζεο ηνπ δείθηε. Δίλαη 

επηζπκεηή ε ειαρηζηνπνίεζε , ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε ή έλα απφ ηα δχν αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε θαηεχζπλζε αιιάδεη αλάινγα κε  ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

απνθαζίδνληα. 

 

Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηα Kpi‟s θάζε ηνκέα εμέηαζεο ηεο απφδνζεο 

ηνπ έξγνπ 
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

1

Απφθιηζε απφ ην 

πξνβιεπφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ( 

Deviation of planned time 

schedule for project)

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2 Πνζνζηφ Μεληαία 15%,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

2

Απφθιηζε απφ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο 

εξγαζίαο(Deviation of 

planned hours of work)

Ζ απφθιηζε απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εξγαζίεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ εξγαζίαο(time 

baseline)  θαη ησλ σξψλ πνπ ηειηθά 

δαπαλήζεθαλ.Όηαλ είλαη κεγάιε ζεκαίλεη 

κε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνζνζηφ Μεληαία 10%,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

3

Πξνβιεςηκφηεηα ρξφλνπ 

έξγνπ(Project time 

predictability)

Δίλαη ην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ην θαηά 

πφζν ην παξαδνηέν νινθιεξψζεθε θνληά 

ζηνλ αξρηθφ ρξνληθφ ζρεδηαζκφ.

Καηά γεληθφ θαλφλα , ην πνζνζηφ 

απφθιηζεο είλαη ζπλήζσο ην +/-5%  ηεο 

αξρηθήο εθηίκεζεο. Πνζνζηφ Σξηκεληαία 95%,+/-5% Μεγηζηνπνίεζε

4

Αξηζκφο ρξνληθψλ 

ππεξβάζεσλ( Total amount 

of overspending on project 

time)

Γείθηεο πνπ θαιφ είλαη λα εμεηάδεηαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα πξέπεη λα 

δηεπθξίλεζηνπλ πνηεο απφ απηέο ηηο 

ππεξβάζεηο είλαη απνδεθηέο δειαδή δελ 

έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζην 

ρξνλνγηάγξακκα ηνπ έξγνπ, πνηνη νη ιφγνη 

ησλ ππεξβάζεσλ θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 

πξέπεη λα ππάξμεη δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Αξηζκφο Μεληαία 5,-3,+2 Διαρηζηνπνίεζε

5

Γείθηεο ηήξεζεο 

πξνγξάκκαηνο( Estimated vs 

Actual Hours)

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2

πλνιηθφο αξηζµφο σξψλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

νινθιεξψζεθαλ/ζπλνιηθφ 

αξηζκφ σξψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο Πνζνζηφ Δβδνκαδηαία 95%,-2%,+3% Μεγηζηνπνίεζε

6

Αξηζκφο πξαγκαηηθψλ ψξσλ 

αλά δξαζηεξηφηεηα (# Actual 

Time per project task)

Ο δείθηεο αθνξά ζηηο δεδνπιεπκέλεο ψξεο 

γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ έξγνπ. Αξηζκφο Μεληαία

Διαρηζηνπνίεζε-

Μεγηζηνπνίεζε 

θαηά πεξίπησζε

7

Αξηζκφο εθηηκψκελσλ ψξσλ 

αλά δξαζηεξηφηεηα (# 

Estimated hours per task)

Ο δείθηεο αθνξά ζηηο ψξεο πνπ εθηηκάηαη 

φηη απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ έξγνπ. Ο αξηζκφο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ίδηνο κε ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο , φκσο 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο έιιεηςεο πφξσλ, 

κείσζεο θφζηνπο ή ζπκπίεζεο 

ρξνλνγηαγξάκκαηνο θ.ιπ. πνπ ελδέρεηαη 

λα δηαθέξνπλ. Αξηζκφο Μεληαία

Διαρηζηνπνίεζε-

Μεγηζηνπνίεζε 

θαηά πεξίπησζε

8

Αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ψξσλ αλά δξαζηεξηφηεηα (# 

Planned hours per task)

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο είλαη δπλαηφλ 

λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκψκελεο αθνχ ζε 

πεξηπηψζεηο έιιεηςεο πφξσλ, κείσζεο 

θφζηνπο ή ζπκπίεζεο ρξνλνγηαγξάκκαηνο 

νη ψξεο πνπ ζα πξνγξακκαηηζηνχλ ηειηθά 

ζα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 

εθηηκά ν ππεπζπλνο ηνπ έξγνπ. ε νκαιέο 

πεξηπηψζεηο νη εθηηκήζεηο ζα ζπκπηίπηνπλ 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Αξηζκφο Σξηκεληαία

Διαρηζηνπνίεζε-

Μεγηζηνπνίεζε 

θαηά πεξίπησζε

9

Αθξίβεηα ησλ ρξνληθψλ 

εθηηκήζεσλ(Accuracy of time 

estimates)

Γείθηεο πνπ δίλεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο πνπ απαηηήζεθαλ 

γηα ηελ πινπνίεζε θάζε έξγνπ. πλδέεηαη 

κε ηελ επηηπρή  πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαηαδεηθλχεη 

θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη ππεξεθηηκήζεηο 

ρξφλσλ. Δπίζεο κέζα απφ ηελ ηηκή ηνπ 

είλαη εκθαλέο αλ έρεη γίλεη ζσζηή θαηαλνκή 

πφξσλ. 

(Πξαγκαηηθφο ρξφλνο 

εξγαζίαο-

Πξνγξακκαηηζκέλνο 

ρξφλνο 

εξγαζίαο)/Πξνγξακκαηηζκ

έλνο ρξφλνο εξγαζίαο Πνζνζηφ Δμακεληαία 96%,-3%+5% Μεγηζηνπνίεζε

ΥΡΟΝΟ-TIME
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

10

Πνζνζηφ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο(% 

Critical path activities 

realized on time)

Πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο αθνχ εμεηάδεηαη 

ην θαηά πφζν νη θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο 

νινθιεξψλνληαη  εληφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

θαζπζηέξεζεο δηφηη επεξεάδεηαη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Δάλ ν 

δείθηεο είλαη ρακειφο ππάξρεη θίλδπλνο λα 

επεξεαζηεί θαηά πνιχ ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, κε άκκεζεο ζπλέπεηεο 

ζην θφζηνο θαη ηελ αμηνπηζηία.

Αξηζκφο θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο/ 

χλνιν θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ Πνζνζηφ Δβδνκαδηαία 98%,-1%+2% Μεγηζηνπνίεζε

11

Γείθηεο ρξνληθήο απφδνζεο( 

Schedule Performance Index 

(SPI))

Ο δείθηεο ρξεζηκέπεη ζηελ πξφβιεςε ηεο 

εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.Σηκή 

ηνπ δείθηε κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη 

φηη ην έξγν θαζπζηεξεί.

EV/PV(Γεδνπιεπκέλε 

αμία/Πξνγξακκαηηζκέλε 

αμία) Αξηζκφο Μεληαία 1,-10%,+17% Μεγηζηνπνίεζε

12

Απφθιηζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

(Schedule Variance (SV))

Ο δείθηεο δείρλεη ηελ πξνπνξεία ή ηελ 

θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ.Αξλεηηθή ηηκή ηνπ 

SV ζεκαίλεη φηη ην έξγν είλαη 

θαζπζηεξεκέλν.

EV-PV(Γεδνπιεπκέλε αμία-

Πξνγξακκαηηζκέλε αμία) Αξηζκφο Μεληαία M,-5%,+8% Μεγηζηνπνίεζε

ΥΡΟΝΟ-TIME

 

                                 Πίνακαρ 4.3.1.1. Πίνακαρ Kpi’s-Χπόνορ 
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

1

Απφθιηζε απφ ηνλ 

πξνππνινγηζκφ(Deviation of 

planned budget)

Μία πςειή ηηκή απφθιηζεο δείρλεη 

ππέξβαζε πξνππνινγηζκνχ, πςειφηεξα 

πξαγκαηηθά θφζηε θαη ρακειφηεξε 

επελδπηηθή απφδνζε (ROI).

Πξαγκαηηθφ θφζηνο-

Πξνγξακκαηηζκέλν θφζηνο 

αλαθνξάο Πνζνζηφ Μεληαία 15%,-8%,+3% Διαρηζηνπνίεζε

2

Πξνππνινγηζκέλν θφζηνο 

πξνγξακκαηηζκέλεο 

εξγαζίαο (Budgeted Cost of 

Work Scheduled (BCWS))

Σν πξνππνινγηζκέλν θφζηνο έξγνπ γηα 

εξγαζίεο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί έσο 

ηε ζηηγκή ειέγρνπ.

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-10%,+3% Διαρηζηνπνίεζε

3

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο 

Απφδνζεο (Cost 

Performance Index (CPI))

Δάλ απηφο ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο ηεο 

κνλάδαο ηφηε ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ 

θφζηνπο εθηίκεζεο, ελψ κεγαιχηεξε ηεο 

κνλάδαο δειψλεη ην αληίζεην.

EV/AC(Γεδνπιεπκέλε 

αμία/ Πξαγκαηηθφ θφζηνο) Αξηζκφο Μεληαία 1,-10%,+17% Μεγηζηνπνίεζε

4

Πξαγκαηηθφ θφζηνο 

εθηειεζκέλεο εξγαζίαο 

(Actual Cost of Work 

Performed (ACWP))

Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ πξνθιήζεθε 

απφ ηελ επίηεπμε κηαο εξγαζίαο.

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-10%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

5

Πξνππνινγηζκέλν θφζηνο 

εθηειεζκέλεο εξγαζίαο  

(Budgeted Cost of Work 

Performed (BCWP))

Σν πξνππνινγηζκέλν πνζφ γηα ηελ 

εξγαζία πνπ πξαγκαηηθά νινθιεξψζεθε 

ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο 

πεξηφδνπ.

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-15%,+9% Διαρηζηνπνίεζε

6

Απφθιηζε θφζηνπο (Cost 

Variance (CV))

Ο δείθηεο κεηξά ην πνζφ ηεο αμίαο ηνπ 

έξγνπ πνπ έρεη παξαρζεί εψο ηε ζηηγκή 

ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ 

πνπ δαπαλήζεθε γηα λα παξαρζεί απηφ ην 

έξγν. Μηθξέο ηηκέο ηνπ δείθηε 

ππνδειψλνπλ  ζσζηή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ, ηθαλνπνηεηηθή εξγαζηαθή 

απφδνζε θαη ρξνληθή ηήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.

EV-AC(Γεδνπιεπκέλε αμία 

- Πξαγκαηηθφ θφζηνο) Αξηζκφο Μεληαία M,-15%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

7

Δθηηκψκελν θφζηνο 

νινθιήξσζεο (Estimate at 

Completion (EAC))

Δίλαη κία πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεξεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο βάζεη ηεο απφδνζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ 

θηλδχλσλ.

Πξαγκαηηθφ θφζηνο 

εθηειεζκέλεο 

εξγαζίαο(ACWP)+Δθηίκε

ζε θφζηνπο ππνινίπνπ 

πξνο νινθιήξσζε(ETC)

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-20%,+12% Διαρηζηνπνίεζε

8

Απφθιηζε ηνπ 

πξνππνινγηζκνχ ζην ηέινο 

ηνπ έξγνπ( Project budget 

variance at project end)

Ο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζφ ηεο 

δηαθνξάο ηνπ αξρηθνχ πξνππνινγηζκνχ 

κε ην ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο φζν κεγαιχηεξεο 

ηηκέο παίξλεη ηφζν αθξηβφηεξα θφζηηζε ην 

έξγν ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ 

πξνππνινγηζκφ.

Πξνππνινγηζκφο ζην 

ηέινο ηνπ έξγνπ-

Πξνππνινγηζκφο ζηελ 

αξρή ηνπ έξγνπ Αξηζκφο

Μία θνξά ζην 

ηέινο ηνπ 

έξγνπ M,-9%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

9

Πνζνζηφ έθηαθηνπ θφζηνπο 

(% project cost contingency)

Σν έθηαθην θφζηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνδειψζεη ην θφζηνο ηεο φπνηαο 

έθηαθηεο εξγαζίαο κπνξεί λα πξνθχςεη 

ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ.Ο ππνινγηζκφο 

ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ απεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απηή.Δπνκέλσο αχμεζε ηεο 

επάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, εκπεηξεία ζε 

ζρεηηθά έξγα θαη ζσζηή αλάιπζε θηλδχλνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ αθξίβεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο.

Υξήκαηηθή 

κνλάδα

Μία θνξά θαηά 

ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ 

πξνππνινγηζκ

νχ M,-9%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

ΚΟΣΟ-COST
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

10

πκβαηφηεηα εθηηκήζεσλ 

θφζηνπο (Accuracy of cost 

estimates)

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2

Πξνγξακκαηηζκέλε αμία / 

Πξαγκαηηθφ θφζηνο Πνζνζηφ

Δμακεληαία ή 

εηήζηα 95%,-3%,+5% Μεγηζηνπνίεζε

11

Μέζν θφζηνο αλά 

δξαζηεξηφηεηα( Average 

costs per project task)

Οη ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη ην 

πξψην βήκα δηαπίζησζεο αλ ππάξρεη 

αχμεζε θφζηνπο θαηά ηελ επίηεπμε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ έξγνπ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα.Αλ νη ηηκέο είλαη απμεκέλεο 

ηφηε ζα πξέπεη λα δηεξελεζεί πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη πιένλ θνζηνβφξεο 

θαη λα ιεθζνχλ ηα  θαηάιιεια κέηξα.

πλνιηθφ θφζηνο 

δξαζηεξηνηήησλ/ Αξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-14%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

12

Μέζν θφζηνο ππαιιήισλ 

θάζε δξαηεξηφηεηαο (Average 

employee costs per project 

task)

Ο δείθηεο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνεγνχκελν 

αιιά εμεηάδεη ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη 

κφλν απφ ηνπο ππαιιήινπο νπ 

απαζρνινχληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ έξγνπ.Δπεηδή θάπνηνη είλαη δπλαηφλ λα 

απαζρνιφπληαη ζε παξαπάλσ ηεο κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο, εμεηάδνπκε ζε πξψην 

επίπεδν ηε κέζε ηηκή ηνπ θφζηνπο αλά 

δξαζηεξηφηεηα. Έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη είλαη ε ζπκπιήξσζε  time 

sheets  ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνκή ησλ 

ψξψλ απαζρφιεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγσγή ζε θφζηνο 

κέζσ ηνπ θφζηνπο ηεο αλζξνπνψξαο.

πλνιηθφ θφζηνο 

ππαιιήισλ θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο/ Αξηζκφ 

ησλ ππαιιήισλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηε 

δξαηεξηφηεηα

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-9%,+7% Διαρηζηνπνίεζε

13

Μέζν θφζηνο έιιεηςεο 

ππαιιήισλ θάζε 

δξαηεξηφηεηαο (Average non-

employee costs per project 

task)

πλνιηθφ θφζηνο έιιεηςεο 

ππαιιήισλ /Αξηζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ

Υξήκαηηθή 

κνλάδα

Δμακεληαία ή 

εηήζηα M,-8%,+6% Διαρηζηνπνίεζε

14

πλνιηθφ θφζηνο ππαιιήισλ 

θάζε δξαηεξηφηεηαο (Total 

employee cost of project 

task)

Γείθηεο πνπ ελεκεξψλεη γηα ην θφζηνο ησλ 

ππαιιήισλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Βνεζά 

ζηελ παξαθνινχζεζε θφζηνπο αιιά θαη 

ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Μία πςειή ηηκή ζε 

απηφλ ην δείθηε δίλεη ην έλαπζκα γηα 

δηεξεχλεζε π.ρ. αλ γίλνληαη πνιιέο 

αδηθαηνιφγεηεο ππεξσξίεο,άζθνπα 

ηαμίδηα ή κεηαθηλήζεηο.

Υξήκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-9%,+7% Διαρηζηνπνίεζε

15

πλνιηθφ θφζηνο έιιεηςεο 

ππαιιήισλ θάζε 

δξαηεξηφηεηαο (Total non-

employee cost of project 

task)

Μέζσ απηνχ ηνπ δείθηε εκθαλίδεηαη εάλ 

ππάξρεη αλάγθε αχμεζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη πηζαλφ 

αχμεζε ηνπ λα ζπλδέεηαη κε 

θαζπζηεξήζεηο παξαδφζεσλ, 

πνηλέο,κεησκέλε πνηφηεηα παξαδνηέσλ. 

Τπνδειψλεη άκεζα ιάζνο θαηαλνκή 

πφξσλ ή αλάγθε αχμεζεο πξνζσπηθνχ.

Υξήκαηηθή 

κνλάδα

Δμακεληαία ή 

εηήζηα M,-12%,+9% Διαρηζηνπνίεζε

ΚΟΣΟ-COST

 

                                   Πίνακαρ 4.3.1.2. Πίνακαρ Kpi’s-Κόζηορ 
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΗΗ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

1

Πνζνζηφ αλζξψπηλνπ 

ηζνδχλακνπ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (FTE) πνπ 

απαζρνιείηαη ζην έξγν (% of 

assigned FTE actually 

working on project)

Με απηφ ην δείθηε κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ φινη φζνη 

πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ έξγνπ , θαηαλαιψλνπλ παξαγσγηθφ 

ρξφλν ζην έξγν. Ζ δηαδηαθαζία απηή 

κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί κέζσ 

ζπκπιήξσζεο Time sheets. Σν 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ δείθηε επεξεάδεη 

πνιινχο ππνινγηζκνχο αθνχ εάλ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε κνλάδα ζεκαίλεη 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

πξνγξακκακκαηηζκφ αιιά θαη 

απνινγηζηηθά γηα ηα απαζρνινχκελα 

άηνκα ηνπ έξγνπ είλαη ιαλζαζκέλα. 

 (FTE) πνπ απαζρνιείηαη 

πξαγκαηηθά  ζην 

έξγν/(FTE) πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί ην έξγν. Πνζνζηφ Μεληαία 95%,+/-5% Μεγηζηνπνίεζε

2

Αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ 

σξψλ αλά δξαζηεξηφηεηα(# 

planned hours per task)

Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ελφο έξγνπ 

εκπεξηθιείεη κία ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ζσζηνχ θαηακεξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ . Καηά θαλφλα κία κέζε 

δξαζηεξηφηεηα ζε έλα έξγν απαηηεί 40-200 

ψξεο γηα λα νινθιεξσζεί.

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία , ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ σξψλ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:

Βέιηηζηνο: 40-200 ψξεο

Μέζνο: Αλάκεζα ζε 20-40 ψξεο θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 500 ψξεο

Διιεηκαηηθφο: Ληγφηεξν απφ 20ψξεο  ή 

πεξηζζφηεξν απφ 500 ψξεο

Υξνληθή 

κνλάδα(Ώξε

ο) Μεληαία 40-500 ψξεο Διαρηζηνπνίεζε

3

Γηνιίζζεζε θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (Scope creep)

Ο φξνο ηεο δηνιίζζεζεο θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ πξνζζήθε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην 

θπζηθφ αληηθείκελν ρσξίο λα εξεπλψληαη νη 

επηδξάζεηο ζην θφζηνο, ζην ρξφλν θαη 

ηνπο πφξνπο ή ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

πειάηε. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο θαη δείρλεη αλ  ε πνξεία 

ηνπ έξγνπ είλαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Μπνξεί λα εμεηαζηνχλ 

αξηζκφο εξγαζηψλ, σξψλ, κνλάδσλ 

ζπληήξεζεο ή παξαγσγήο θ.ιπ.

Αξηζκφο 

πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εξγαζηψλ/Αξηζκφο  

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην έξγν Αξηζκφο Σξηκεληαία M,-10%,+3% Διαρηζηνπνίεζε

4

Δπάξθεηα ιίζηαο 

Γξαζηεξηνηήησλ(WBS 

efficiency)

Ζ ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ ρξεηάδεηαη ζπλερή 

αλαπξνζαξκνγή. Κάζε θνξά πνπ 

ηειεηψλεη κία εξγαζία ή πνπ πξνζηίζεηαη 

άιιε κία πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη θαη ε 

ιίζηα. Ζ επάξθεηα ηεο ιίζηαο νξίδεηαη 

απφ ην λα είλαη ζσζηή δειαδή λα είλαη 

ελεξγά φια ηα θαζήθνληα πνπ ππάξρνπλ 

ζε απηήλ θαη λα κελ ππάξρνπλ εξγαζηέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα.

Αξηζκφο ελεξγψλ εξγαζηψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

WBS/ Αξηζκφο ζηνηρείσλ 

WBS Πνζνζηφ Μεληαία 96%,-1%+3% Μεγηζηνπνίεζε

5

Υξήζε πφξσλ (Resource 

utilization (%))

Ζ κέηξεζε ηεο ζσζηήο ρξήζεο πφξσλ( 

αλζξψπηλσλ ή άιισλ) εμαζθαιίδεη φηη 

έρνπκε θαηαλείκεη επαξθψο ηνπο πφξνπο 

πνπ δηαζέηνπκε. Λακβάλνπκε ππ'νςελ ηε 

δηαζεζηκφηεηα θάζε πφξνπ θαη ην πνζφ 

ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ θάπνηνη 

πφξνη έρνπλ πεξηζψξην πεξαηηέξσ ρξήζεο 

ή αλ άιινη έρνπλ ππεξθνξησζεί.

Αξηζκφο δεδνπιεπκέλσλ  

σξψλ εξγαζίαο / Αξηζκφ 

δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο Αξηζκφο Μεληαία 93%,-3%+6% Μεγηζηνπνίεζε

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-SCOPE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΗΗ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

6

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ (Effective 

Planning %)

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ δίλεη ηηο εμήο 

ελδείμεηο: 1.Σε ζαθήλεηα ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο (ε νπνία βνεζά ηνλ PM λα 

θαζνξίζεη θαη λα ζρεδηάζεη ηα θαζήθνληα)

 2. Σνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ (ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ PM)

Αξηζκφο 

πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ 

εξγαζίαο / Αξηζκφ 

δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο Πνζνζηφ Μεληαία 96%,-1%+2% Μεγηζηνπνίεζε

7

Πνζνζηφ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (% critical 

path activities)

Δλδεηθηηθφ ηνπ πνζνζηνχ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο 

θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηαο CPM 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηνίθεζε έξγνπ γηα λα 

αλαδείμεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ εγθαίξσο ψζηε λα κελ 

ππάξρεη ππέξβαζε ζην ρξνλν δηάγξακκα 

ηνπ έξγνπ. Δάλ ην πνζνζηφ είλαη κεγάιν 

ηφηε ηα πεξηζψξηα θαζπζηέξεζεο είλαη 

πνιχ ζηελά.

Αξηζκφο θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ/ πλνιηθφ 

Αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ Πνζνζηφ Σξηκεληαία

Διαρηζηνπνίεζε-

Μεγηζηνπνίεζε 

θαηά πεξίπησζε

8

Πνζνζηφ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

νπνίσλ ε πνξεία είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή (% of tasks 

meeting stakeholder 

expectations)

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζε πξψηε 

αλάγλσζε ππαγνξεχεη εάλ πξέπεη λα 

γίλνπλ αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. Δάλ είλαη 

ρακειφο ηνηε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ πνπ εληνπίδεηαη ην 

πξφβιεκα.Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ππνινίπνληαη θαη πνηα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ.

Αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ νπνίσλ ε πνξεία είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή/ πλνιηθφ 

αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ Πνζνζηφ Σξηκεληαία 92%,-5% +7 % Μεγηζηνπνίεζε

9

Αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ηίζεληαη εθηάθησο ζε 

πξνηεξαηφηεηα(# of tasks 

that are prioritised according 

to business needs)

Δλδεηθηηθφο ηνπ ειιεηπνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο εκθάληζεο θηλδχλσλ 

ζην έξγν ή ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ 

.Γελ είλαη απαξαίηεηα κεηνλέθηεκα ε 

αχμεζε ηνπ αθνχ κνξεί ε θχζε ηνπ έξγνπ 

λα ππαγνξεχεη πξνζαξκνγή ζε 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη αιιαγή 

πξνηεξαηνηήησλ. Αξηζκφο Μεληαία 85%,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

10

Υξφλνο θχθινπ θάζεο 

(Phase Cycle Time vs. Plan)

Ο δείθηεο δίλεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ζχγθξηζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηήξθεζε ε 

θάζε θάζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ.Μεγάιε ηηκή ηνπ δείθηε 

ζεκαίλεη ππέξβαζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο.Ζ θάζε ηνπ έξγνπ 

νξίδεηαη σο κηα ζπιινγή απφ ινγηθά 

ζπλδεδεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 

πνπ ζπλήζσο θαηαιήγνπλ ζηελ 

νινθιήξσζε ελφο θχξηνπ παξαδνηένπ. 

πλήζσο νινθιεξψλνληαη δηαδνρηθά αιιά 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

επηθαιχπηνληαη.

Πξαγκαηηθή δηάξθεηα 

θάζεο έξγνπ/ 

Πξνγξακκαηηζκέλε 

δηάξθεηα θάζεο έξγνπ Πνζνζηφ Δηήζηα 95%,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-SCOPE

 

                                    Πίνακαρ 4.3.1.3. Πίνακαρ Kpi’s-Φςζικό ανηικείμενο 
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

1

Αξηζκφο κε ζπκκνξθψζεσλ- 

θαζπζηεξήζεσλ ,θάζε 

πξνκεζεπηή (Number of non 

conformities during vendor 

inspection)

Δίλαη δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε 

θάζε πξνκεζεπηή θαη επηηξέπεη ηελ 

αμηνιφγεζε ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κε 

βέιηηζην ηξφπν νη πξνκήζεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ην έξγν. .Δμεηάδεη ηε 

ζπλέπεηα , ηε ζσζηή αληαπφθξηζε θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ζηηο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο.Μέζσ απηνχ ηνπ δείθηε κπνξεη 

λα εμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε 

αιιαγήο πξνκεζεπηψλ. Αξηζκφο Σξηκεληαία 5,-5,+3 Διαρηζηνπνίεζε

2

Υξφλνο έθδνζεο 

παξαγγειίαο (Requisition to 

item issuance time) 

Μεηξά ηελ θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή 

ελφο αηηήκαηνο πξνκεζεηψλ εψο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ.

Υξνληθή 

κνλάδα 

(Ζκέξεο) Σξηκεληαία 2,-2,+1 Διαρηζηνπνίεζε

3

Μέζνο ρξφλνο πξνκήζεηαο 

(Average time to procure)

Μέζνο ρξφλνο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο 

ζηνηρείνπ.Πεξηιακβάλεη θαη ηε ρξνληθή 

πζηέξεζε απφ ηελ αίηεζε πξνκήζεηαο εψο 

ηε ζηηγκή ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ 

πξνκεζεπηή.

χλνιν 

πξνκεζεηψλ/πλνιηθφ 

ρξφλν πξνκεζεηψλ

Υξνληθή 

κνλάδα 

(Ζκέξεο) Σξηκεληαία 5,-3,+2 Διαρηζηνπνίεζε

4

Υξφλνο θχθινπ παξαγγειίαο 

(Cycle Time of Purchase 

Order)

Αξηζκφο εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

αίηεζεο αγνξάο εψο ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

πξνκεζεπηή.

Υξνληθή 

κνλάδα 

(Ζκέξεο) Μεληαία 2,-2,+1 Διαρηζηνπνίεζε

5

Πνζνζηφ επεηγνπζσλ 

αγνξψλ (% of emergency 

purchases)

Σν πνζνζηφ ησλ επεηγνπζψλ αγνξψλ επί 

ηνπ ζπλφινπ ζε νξηζκέλε πεξίνδν. Δάλ 

απηφο ν δείθηεο είλαη πςειφο , είλαη 

πηζαλά ε αλεπάξθεηα ηνπ ΒΟΜ πνπ 

θαηαξηίδεηαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ή 

αθφκε ε χπαξμε θελψλ ζηε ζχκβαζε αιιά 

θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ.

χλνιν επεηγνπζσλ 

αγνξψλ/πλνιφ αγνξψλ. Πνζνζηφ Μεληαία 43%,-12%+10% Διαρηζηνπνίεζε

6

Πνζνζηφ παξαγγειηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη άκεζα απφ 

ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο (% 

of orders based on 

framework/standard contract)

Γείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ επάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο φζνλ αθνξά ζηελ πξφβιεςε 

ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ αιιά 

αλαθέξεηαη θαη ζηηο επηηπρεηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ δείρλνπλ ηελ νξζή 

πξφβιεςε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

χλνιν παξαγγειηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

ζπκβφιαην/πλνιφ 

παξαγγειηψλ. Πνζνζηφ Μεληαία 90%,-3%+6% Μεγηζηνπνίεζε

7

Μέζνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 

ησλ αηηήζεσλ παξαγγειίαο ( 

Average overdue time of 

purchase order requests)

Μπνξεί λα δείμεη αλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο 

νθείινληαη ζε απηφ ην θνκκάηη ησλ 

πξνκεζεηψλ.

πλνιηθφο ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο/ Αξηζκφο 

θαζπζηεξεκέλσλ 

παξαγγειηψλ 

Υξνληθή 

κνλάδα 

(Ζκέξεο) Μεληαία 2,-2,+1 Διαρηζηνπνίεζε

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ-PROCUREMENT
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

8

Δπάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

(Completeness of 

Contractual Document)

Αξηζκφο πξνβιεκαηηθψλ ή επηθίλδπλσλ 

πεξηπηψζεσλ  πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ θαη είραλ πξνβιεθζεί 

απφ ηε ζχκβαζε. Πνζνζηφ Σξηκεληαία 94%,-3%+4% Μεγηζηνπνίεζε

9

Αξηζκφο απνζεθεπκέλσλ 

πιηθψλ γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα (Number of 

items in stock)

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ε χπαξμε 

ζσζηήο ηξνθνδνζίαο κε 

πιηθά,αληαιιαθηηθά θαη εμνπιηζκφ φζνλ 

αθνξά ηε ζπληήξεζε. Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηεο απνζήθεο θαη ε άκεζε αληαπφθξηζε 

ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπληήξεζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ απξφζθνπηε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε νη θαζπζηεξήζεηο, 

ε ιάζνο ηξνθνδνζία θαη ε αλεπάξθεηα 

πιηθψλ ζα επηθέξνπλ ζπλέπεηεο ζηε 

ζπληήξεζε φπσο κε ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αχμεζε θφζηνπο  , 

εθλεπξηζκφ ζην πξνζσπηθφ θαη  κείσζε 

παξαγσγηθνχ ρξφλνπ. Αξηζκφο Μεληαία

Καζνξίδεηαη 

απφ ηελ 

πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο 

απνζέκαηνο

Διαρηζηνπνίεζε-

Μεγηζηνπνίεζε 

θαηά πεξίπησζε

10

Κξίζηκν απφζεκα ή απφζεκα 

αζθαιείαο αληαιιαθηηθψλ 

(Spare parts Critical Stock)

Σν Κξίζηκν απφζεκα ή απφζεκα 

αζθαιείαο νξίδεηαη σο ην απφζεκα θάησ 

απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη 

παξαγγειία ηνπ πιηθνχ γηαηί δηαθνξεηηθά 

δελ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο.Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ειέγρνληαη ηα θξίζηκα 

απνζέκαηα ησλ πιηθψλ, αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, θαη λα δίλνληαη νη ζρεηηθέο 

εληνιέο ζηελ απνζήθε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

απνζέκαηνο δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηαη 

ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηεο απνζήθεο 

, αιιά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ γηα ηα πιηθά 

πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ.

Αξηζκφο ή 

Πνζνζηφ Μεληαία

Καζνξίδεηαη 

απφ ηελ 

πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο 

απνζέκαηνο Διαρηζηνπνίεζε

11

Δπάξθεηα ΒΟΜ γηα ηηο 

θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(BOM for critical 

tasks(efficiency))

Πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ επηηξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε αλ έρεη γίλεη ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ , επαξθήο πξφβιεςε ζε 

πιηθά αιιά θαη αλ ε ζχκβαζε δελ 

εκθαλίδεη θελά.

ΒΟΜ ρσξίο ειιείςεηο ζε 

θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο/ 

Αξηζκφ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ Πνζνζηφ Μεληαία 93%,-3%,+4% Μεγηζηνπνίεζε

12

Αξηζκφο ειιείςεσλ ή 

ζπγθξνχζεσλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ(# Contract 

Conflicts arising during the 

project)

Δλδεηθηηθφ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο. Αλ ν αξηζκφο είλαη κεγάινο 

ζεκαίλεη φηη ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ 

ζηάδην ηεο ζχκβαζεο δελ εμέηαζε φιεο ηηο 

πηζαλφηεηεο. Γεδνκέλνπ λα ρξεάδεηαη 

επαλέιεγρνο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο ζχκβαζεο. Αξηζκφο Δμακεληαία 8,-5,+2 Διαρηζηνπνίεζε

13

Αξηζκφο ειιείςεσλ ή 

ζπγθξνχζεσλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ επηιχζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ(# Contract Conflicts 

solved arising during the 

project)

Γείρλεη ηελ εηνηκφηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ 

ζηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ 

θαηαζηάζεσλ. Γελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέςνπκε φκσο φηη απηφο ν δείθηεο 

δείρλεη επίζεο θαη ηελ αλεπάξθεηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε 

ηεο ζχκβαζεο( ή θαη ηελ απεηξία ζε 

παξφκνηα έξγα).Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

ειιείςεσλ είλαη πηζαλφ λα δεκηνχξγεζε 

πςειφηεξα θφζηε ή θαη θαζπζηεξήζεηο.

πλνιηθφο αξηζκφο 

ειιείςεσλ ή ζπθξνχζεσλ 

πνπ επηιχζεθαλ/ 

πλνιηθφο αξηζκφο 

ειιείςεσλ ή ζπθξνχζεσλ 

πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ εξγνπ Αξηζκφο Δμακεληαία 15,-3,+6 Μεγηζηνπνίεζε

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ-PROCUREMENT

 

                                         Πίνακαρ 4.3.1.4. Πίνακαρ Kpi’s-Ππομήθειερ 
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

1

Αξηζκφο θηλδχλσλ πνπ 

δηαγλψζηεθαλ ζην έξγν( # 

Risks identified per project)

Μεηξά ησλ αξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

δηαγλψζηεθαλ ζην έξγν. Αξηζκφο Δμακεληαία M,-15%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

2

Υξφλνο θνηλνπνίεζεο 

αιιαγήο ή εμαίξεζεο 

θαλφλσλ πνιηηηθήο (Cycle 

time from reported policy 

exceptions to decision on 

their disposition)

Πνζνηηθνπνηεί ηελ αληαπφθξηζε πνπ έρεη ε 

δηνίθεζε ζην λα ελεκεξψλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα αιιαγέο.

Υξνληθή 

κνλάδα 

(ζπλήζσο 

εκέξεο) Δηήζηα 7,-5,+2 Διαρηζηνπνίεζε

3

Αξηζκφο επηθίλδπλσλ 

γεγνλφησλ κε ζπλέπεηεο ζην 

έξγν, ιφγσ θαζπζηεξήζεο 

(Number of risk events with 

business impact due to 

delayed response plan 

execution)

Μεηξά ησλ αξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ 

δηαγλψζηεθαλ εγθαίξσο ζην έξγν, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη επίπησζε. Αξηζκφο Δμακεληαία M,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

4

Αξηζκφο επηθίλδπλσλ 

γεγνλφησλ ιφγσ αλεπίιπησλ 

ζεκάησλ πνηφηεηαο (Number 

of risk incident response 

plans with unresolved quality 

issues)

Δλδεηθηηθφ ηεο αλεπάξθεηαο ηεο πνηφηεηαο. 

Σα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ειιηπή 

έιεγρν πνηφηεηαο θαη εκπνδίδνπλ ηελ 

επίηεπμε ηνπ έξγνπ. Όζα γεγνλφηα 

απεηινχλ ην έξγν θαη νθείινληαη ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο κεηξψληαη ζε απηφ ην 

δείθηε.Ζ πνηφηεηα αθνξά ππεξεζίεο, 

εμνπιηζκφ, παξαγφκελν πξνηφλ θ.α. Αξηζκφο Δμακεληαία M,-12%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

5

Πνζνζηφ θηλδχλσλ κε 

κεηξήζηκε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαη επίπησζεο 

ζην έξγν (% of risks with 

probable frequency of 

occurrence and probable 

magnitude of impact 

measured)

Γείθηεο πνπ κεηξά νπζηαζηηθά ηελ 

εηνηκφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ.Δάλ έρεη πξνεγεζεί 

ζσζηή αλάιπζε θηλδχλνπ, ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαη νη επηπηψζεηο είλαη 

κεηξήζηκεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ γλσζηέο. 

Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζρεδηάδνληαη 

θαη πινπνηνχληαη έγθαηξα θαη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα.

χλνιν θηλδχλσλ κε 

κεηξήζηκε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαη επίπησζεο 

ζην έξγν /πλνιφ θηλδχλσλ 

. Πνζνζηφ Δμακεληαία 80%,-5%+12% Μεγηζηνπνίεζε

6

Πνζνζηφ ελεξγεηψλ , ζηφρσλ 

θαη πφξσλ κε κεγάιε 

βαξχηεηα νη νπνίνη 

επαλεμεηάζηεθαλ (% of 

highly ranked assets, targets 

and resources reviewed)

Δάλ ην πνζνζηφ είλαη κεγάιν ζεκαίλεη φηη 

ππήξραλ θίλδπλνη πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί θαη νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ 

πξνβιήκαηα νπφηε έπξεπε λα γίλεη ε 

επαλεμέηαζε . Κάηη ηέηνην φκσο είλαη 

ζίγνπξν φηη επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ 

θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνππνινγηζκνχ θαη 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

Αξηζκφο ελεξγεηψλ , 

ζηφρσλ θαη πφξσλ κε 

κεγάιε βαξχηεηα νη νπνίνη 

επαλεμεηάζηεθαλ 

/πλνιηθφ αξηζκφ 

ελεξγεηψλ , ζηφρσλ θαη 

πφξσλ κε κεγάιε 

βαξχηεηα Πνζνζηφ Δηήζηα 42%,-15%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

7

Υξφλνο αληαπφθξηζεο ζε 

θίλδπλν(Cycle time from 

discovery of a control 

deficiency to risk 

acceptance decision)

εκαληηθφο δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ην 

βαζκφ εηνηκφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλνπ.Μεηξάηαη ην πφζφ ηνπ ρξφλνπ 

απφ ηελ δηαπίζησζε κηαο επηθίλδπλεο 

θαηάζηαζεο εψο ην ζεκείν αληηκεηψπηζεο 

ηεο. Ο ρξφλνο απηφο ειαρηζηνπνηείηαη φηαλ 

έρεη πξνεγεζεί ζσζηή αλάιπζε θηλδχλνπ, 

ππάξρεη ζρεηηθή εκπεηξεία απφ παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο , δελ ππάξρνπλ ήδε 

θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν, ππάξρεη 

επάξθεηα θαη γίλεηαη ζσζηή ρξήζε πφξσλ 

θαη ε ζχκβαζε έρεη απμεκέλε επάξθεηα.

Υξνληθή 

κνλάδα 

(ζπλήζσο 

εκέξεο) Δμακεληαία 3,-2,+1 Διαρηζηνπνίεζε

ΚΙΝΓΤΝΟ-RISK
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

8

Πνζνζηφ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αγλνήζεθαλ (% of neglected 

risk vulnerabilities)

Ζ επηζπκεηή ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξε . ε αληίζεηε πεξίπησζε 

δείρλεη ειιεηπή δηαρείξεζε θαη αχμεζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.

Αξηζκφο θηλδχλσλ πνπ 

αγλνήζεθαλ/πλνιηθφο 

αξηζκφο θηλδχλσλ έξγνπ Πνζνζηφ Δμακεληαία 30%,-15%+10% Διαρηζηνπνίεζε

9

Πνζνζηφ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

επηζεκάλζεθαλ (% of 

escalated risk vulnerabilities)

Τςειή ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε 

απνδεηθλχεη ζσζηή πξφβιεςε θαη 

δηαρέηξεζε θηλδχλνπ, επάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη εηνηκφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ .

Αξηζκφο θηλδχλσλ πνπ 

επηζεκάλζεθαλ/πλνιηθφο 

αξηζκφο θηλδχλσλ έξγνπ Πνζνζηφ Δμακεληαία 85%,-3%+10% Μεγηζηνπνίεζε

10

πλνιηθή έθζεζε ζε θίλδπλν( 

Total Risk Exposure)

Σν ζπλνιηθφ πφζν έθζεζεο ζε θίδπλν γηα 

ην έξγν εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο.Πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε 

θηλδχλνπ κε εθηίκεζε θφζηνπο ζε θάζε 

ππνινγηδφκελν θίλδπλν. 

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-12%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

11

Αξηζκφο θηλδχλσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην 

θαζνξηζκέλν επίπεδν 

αλνρήο (Number of risk 

issues that exceed risk 

tolerance)

ε θάζε θίδπλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη , 

θαζνξίδεηαη θαη έλα αληίζηνηρν επίπεδν 

αλνρήο. Ο αξηζκφο θηλδχλσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην θαζνξηζκέλν επίπεδν 

αλνρήο θαζνξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε 

θαη ππνδεηθλχεη αλ πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηνπλ ηα επίπεδα αλνρήο ή λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη 

θίλδπλνη. Αξηζκφο Σξηκεληαία 5,-4,+3 Διαρηζηνπνίεζε

12

Αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ ζηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη αλάιπζε θηλδχλνπ 

(Number of key management 

decisions without availability 

of relevant risk analysis 

report)

Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ είλαη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν δηνίθεζεο πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηνηκφηεηαο θαη κείσζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ θαηά ηελ εθδήισζε θηλδχλνπ. 

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θάζε δηνηθεηηθή 

απφθαζε θαη ηδηαίηεξα απηέο κε κεγάιε 

βαξχηεηα. Δάλ ππάξρνπλ ειιέηςεηο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα( θαηί πνπ θαίλεηαη κέζσ 

απηνχ ηνπ δείθηε) ηφηε ζα πξέπεη ίζσο λα 

επαλεμεηαζηεί ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Αξηζκφο Δηήζηα 9,-3,+2 Διαρηζηνπνίεζε

ΚΙΝΓΤΝΟ-RISK

 

                                    Πίνακαρ 4.3.1.5. Πίνακαρ Kpi’s-Κίνδςνορ 
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

1 Γηαζεζηκφηεηα (Availability)

Σν πνζφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ν εμνπιηζκφο 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά.

Availability=MTBF/MTBF+

MTTR

Υξνληθή 

κνλάδα Μεληαία M,-10%,+25% Μεγηζηνπνίεζε

2

Υξφλνο ηάζεο ηνπ 

Δμνπιηζµνχ Δμαηηίαο 

Βιαβψλ

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2

Υξνληθή 

κνλάδα Μεληαία M,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

3

Λφγνο επηδηνξζσηηθήο(CM) 

πξνο πξνιεπηηθή (PM) 

ζπληήξεζε (Corrective 

maintenance to preventive 

maintenance ratio)

Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε δείρλεη ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

γηα δεδνκέλε πεξίνδν. ψξεο CM /ψξεο PM Αξηζκφο Σξηκεληαία M,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

4

Πνζνζηφ σξψλ πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ σξψλ ζπληήξεζεο 

(Preventative maintenance 

hours as a percentage of 

total maintenance hours)

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2 Πνζνζηφ Σξηκεληαία 76%,-5%+8% Μεγηζηνπνίεζε

5

Πνζνζηφ εξγαζηψλ 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

πνπ επηιχζεθαλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο (% of 

preventative maintenance 

tasks completed by due 

date)

Μεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηε δηεθπαηξέσζε ησλ 

θαζεθφλησλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπο. Θα πξέπεη φκσο λα ηεζνχλ φξηα σο 

πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε γηαηί θάηη ηέηνη 

κπνξεί λα ππνδειψλεη άζθνπε ρξήζε 

πφξσλ, αχμεζε ππεξσξηψλ, πξνβιήκαηα 

πνηφηεηαο θαη άζθνπε αχμεζε θφζηνπο .

Αξηζκφο εξγαζηψλ 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

πνπ επηιχζεθαλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο  /χλνιν 

εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Μεληαία 81%,-3%+12% Μεγηζηνπνίεζε

6

Δπηδηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ επηιχζεθαλ κε ηελ 

πξψηε παξέκβαζε 

(Corrective Actions Right 

First Time)

Τςειή ηηκή ηνπ δείθηε απνδεηθλχεη ηελ 

εηνηκφηεηα ζηελ επηδηφξζσζε βιαβψλ, ηελ 

θαιή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηε ζσζηή 

θαηάξηηζε ηνπ ΒΟΜ, ηελ χπαξμε ζσζηψλ 

αληαιιαθηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε. Δάλ 

ν δείθηεο είλαη ρακειφο ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη επαλεμέηαζε φζνλ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνχκελα.

Δπηδηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ επηιχζεθαλ κε ηελ 

πξψηε παξέκβαζε  

/χλνιν επηδηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ Πνζνζηφ Μεληαία 91%,-3%+11% Μεγηζηνπνίεζε

7

Πνζνζηφ ρξφλνπ 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (% 

of preventive maintenance 

time)

Υξφλνο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο/χλνιν 

ρξφλνπ ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Σξηκεληαία 76%,-8%+5%

Διαρηζηνπνίεζε-

Μεγηζηνπνίεζε 

θαηά πεξίπησζε

8

χγθξηζε θφζηνπο 

ζπληήξεζεο κε θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ 

(Maintenance cost over 

asset value)

Γείρλεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπληήξεζεο.Όζν ρακειφηεξε ε ηηκή ηνπ 

δείθηε ηφζν πεξηζζφηεξ ζπκθέξεη ε 

ζπληήξεζε απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ.

πλνιηθφ θφζηνο 

ζπληήξεζεο/Κφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ Αξηζκφο Δηήζηα M,-4%,+9% Μεγηζηνπνίεζε

9

Πνζνζηφ ιεμηπξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο (% 

of overdue maintenance 

requests)

Γείθηεο πνπ κεηξά ηελ εηνηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο. Δάλ ππάξρεη 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ζα πξέπεη ν 

δείθηεο λα ειαρηζηνπνηείηαη. 

Αξηζκφο ιεμηπξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο/χλνιν 

απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Μεληαία 11%,-4%+3% Διαρηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

10

Λφγνο θνζηνπο 

επηδηνξζσηηθήο πξνο 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

(Ratio corrective versus 

preventive maintenance cost)

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε ζεκαίλεη φηη 

ζπκθέξεη νηθνλνκηθά  θαη απνδίδεη ε 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεηαη 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

(π.ρ. αληηθαηάζηαζε). CM COST/PM COST Αξηζκφο Σξηκεληαία M,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

11

Βαζκφο αλακνλήο αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο (Queue rate of 

maintenance requests)

Ο δείθηεο ζπγθξίλεη ησλ αξηζκφ ησλ 

αηηήζεσλ γηα ζπληήξεζε πνπ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί ζε ζρέζε κε απηέο πνπ είλαη 

αλνηρηέο ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν.Δάλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο 

ηεο κνλάδαο ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζε 

αλακνλή είλαη ππνινγίζηκνο.Σα αίηηα ηεο 

κεησκέλεο αληαπφθξηζεο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ κεηαμχ άιισλ ζηελ έιιεηςε 

θπζηθψλ πφξσλ, ζην θφξην εξγαζίαο ή 

ζηνλ ειιεηπή ζπληνληζκφ.

Αξηζκφο αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί/Αξηζκφο 

αηηήζεσλ ζπληήξεζεο πνπ  

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί Αξηζκφο Δβδνκαδηαία M,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

12

Μέζνο ρξφλνο γηα ηελ 

επηζθεπή (Mean Time to 

Repair (MTTR))

Δίλαη  ν κέζνο ρξφλνο γηα ηελ επίιπζε 

ελφο επηζθεχαζηηθνχ πξνβιήκαηνο απφ ηε 

ζηηγκή εθδήισζεο ηνπ εψο ηε ιχζε ηνπ.

Μνλάδα 

ρξφλνπ Μεληαία M,-15%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

13

Πνζνζηφ αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο ζηηο νπνίεο έγηλε 

επαξθήο πξνγξακκαηηζκφο 

(% of maintenance requests 

with all planning data 

completed)

Αξηζκφο αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο ζηηο νπνίεο 

έγηλε επαξθήο 

πξνγξακκαηηζκφο/πλνιηθ

φο αξηζκφο αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο Αξηζκφο Σξηκεληαία M,-10%,+20% Μεγηζηνπνίεζε

14

Πνζνζηφ θαζπζηεξήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ νθείινληαη 

ζε αλακνλή πιηθψλ ( % of 

planned maintenance 

requests delayed by waiting 

for materials)

Αξηζκφο θαζπζηεξήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ 

νθείινληαη ζε αλακνλή 

πιηθψλ/χλνιν 

θαζπζηεξήζεσλ Πνζνζηφ Μεληαία 19%,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

15

Πνζνζηφ θαζπζηεξήκέλσλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (% of 

maintenance requests with 

'Delay' status)

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2 Πνζνζηφ Μεληαία 15%,-5%+2% Διαρηζηνπνίεζε

16

Πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηιπζεί κε 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ( % 

of maintenance issues that 

could have been resolved 

with preventive maintenance)

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εάλ έρεη πςειή 

ηηκή ππνδεηθλχεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Δάλ ε ηηκή ηνπ 

είλαη ρακειή ηφηε ε πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε δελ είλαη ρξήζηκε ζηελ 

αληηκεηψπηζε βιαβψλ θαη δελ πξνζθέξεη 

νπζηαζηηθφ φθεινο νπφηε ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ άιια κνληέια ζπληεξήζεσλ 

θαη λα νξηζηεί ίζσο λέα πνιηηηθή πάλσ ζε 

απηφ ηνθνκκάηη ιεηηνπξγίαο.

Αξηζκφο ζεκάησλ 

ζπληήξεζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηιπζεί κε 

πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε/πλνιηθφ 

αξηζκφ ζεκάησλ 

ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Σξηκεληαία 88%,-5%+7% Μεγηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

17

Πνζνζηφ απαηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί πιήξσο (% of 

maintenance requests 

closed with all data fields 

completed) 

Ο δείθηεο απεηθνλίδεη ηηο απαηηήζεηο 

ζπληήξεζεο νη νπνίεο έρνπλ ηθαλνπνηεζεί 

ηφζν απφ άπνςε εξγαζίαο φζν θαη απφ 

ηεθκεξίσζε. Γειαδή κεηξψληαη πφζεο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο έρνπλ 

νινθιεξσζεί ρσξίο εθθξεκφηεηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπληήξεζεο είλαη 

δηαζέζηκα ζηε βάζε δηαρείξηζεο (π.ρ. 

κέζσ ηερληθψλ θνξκψλ).

Αξηζκφο απαηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί 

πιήξσο/χλνιν 

απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Μεληαία 90%,-6%+9% Μεγηζηνπνίεζε

18

 πληήξεζε πνπ ππεξέβε ην 

ρξνληθφ φξην ηνπ shutdown 

(Maintenance related 

shutdown schedule overrun)

Δάλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη πςειή ηφηε 

έρνπκε ππεξβεί ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 

δεκηνπξγνχληαη αξθεηά δεηήκαηα αθνχ 

ζπληεξήζεηο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο 

λα γίλνπλ θαηά ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο γίλνληαη ζε ιεηηνπξγία , γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη  

δπζιεηηνπξγίεο, θίδπλν γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ειιεηπή ζπληήξεζε.

Υξνληθή 

κνλάδα Δηήζηα M,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

19

Πνζνζηφ κε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ (Unplanned 

maintenance work 

percentage)

Δάλ ην πνζνζηφ είλαη κεγάιν , ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη δηεξεχλεζε γηα ηηο αηηίεο ησλ 

εθηάθησλ ζπληεξήζεσλ.Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ν ειιηπήο πξνγξακκαηηζκφο, 

αχμεζε βιαβψλ, ιάζνο θαηαλνκή πφξσλ.

Αξηζκφο σξψλ κε 

πξνγξακκαηζκέλεο 

ζπληήξεζεο(ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνιεπηηθήο)/ πλνιν 

σξψλ ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Σξηκεληαία 18%,-8%+5% Διαρηζηνπνίεζε

20

πλνιηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο 

(Total maintenance cost)

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη σο 

"θφζηνο πνηφηεηαο". Δίλαη ην ζχλνιν ηνπ 

θφζηνπο επηδηνξζσηηθήο θαη πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο, ζε δεδνκέλε πεξίνδν. PM COST+CM COST

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-12%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

21

Δπάξθεηα πξνιεπηηθήο 

επηζεψξεζεο (Preventive 

inspection effectiveness)

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εμεηάδεη δχν 

έλλνηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ηελ 

επάξθεηα ηεο πξνιεπηηθήο επηζεψξεζεο. 

Ζ πξψηε είλαη ε πξνιεπηηθή επηζεψξεζε 

ε νπνία είλαη εξγαζία πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ αιιά θαη απφ ην 

ζρεδηαζηηθφ πιάλν επηζεσξήζεσλ ησλ 

κεραληθψλ ζπληήξεζεο. Ζ δεχηεξε είλαη ε 

πξνιεπηηθή επηδηφξζσζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζε εξγαζία πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ 

πξνιεπηηθή επηζεψξεζε θαη έρεη ζαλ 

ζηφρν λα επηδηνξζψζεη δπζιεηηνπξγίεο 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο.

Δξγαηνψξεο πξνιεπηηθήο 

επηδηφξζσζεο/Δξγαηνψξεο 

πξνιεπηηθήο επηζεψξεζεο Αξηζκφο Δμακεληαία M,-15%,+30% Μεγηζηνπνίεζε

22

Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ 

βιαβψλ (Mean-time between 

failure (MTBF))

Ο κέζνο ρξφλνο πνπ ν εμνπιηζκφο 

ιεηηνπξγεί εψο φηνπ ππνζηεί βιάβε. Πνιχ 

ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ αληηθαηνξπηξίδεη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ.

πλνιηθφο ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο / Αξηζκφο 

βιαβψλ

Υξνληθή 

κνλάδα Μεληαία M,-15%,+30% Μεγηζηνπνίεζε

23

Πνζνζηφ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ 

αλζξσπνσξψλ ζπληήξεζεο 

(% of scheduled 

maintenance man hours 

planned)

Με ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε κεηξψληαη νη 

αλζξσπνψξεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα 

ζπληήξεζε έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλζξνπνσξψλ κέζα ζε κία ρξνληθή 

πεξίνδν.Σν απνηέιεζκα θαηαδεηθλχεη ην 

πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ε ζπληήξεζε 

ζην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ.

Πξνγξακκαηηζκέλεο 

αλζξσπνψξεο 

ζπληήξεζεο/ χλνιν ησλ 

αλζξσπνσξψλ Πνζνζηφ Μεληαία 25%,-15%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

24

Λφγνο ρξφλνπ ζίγαζεο πξνο 

ρξφλν ιεηηνπξγίαο (Ratio of 

downtime to projected 

operating time)

Δλδεηθηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπληήξεζεο. Μηθξέο ηηκέο ηνπ δείθηε 

ππνδειψλνπλ πσο ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ρξφλνπ ζίγαζεο ηεο 

κεραλήο( ζίγαζε ιφγσ ζπληήξεζεο ή 

βιάβεο). 

Υξφλνο ζίγαζεο/Υξφλνο 

ιεηηνπξγίαο

Μνλάδα 

ρξφλνπ Σξηκεληαία 0,87,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

25

Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

(Schedule Completion 

Effectiveness (%))

Μεηξά ηελ απνηειεζκάηηθφηεηα ηνπ 

πιάλνπ ζπληήξεζεο.Μπνξεί λα 

παξαθνινπζεζεί αλά δξαζηεξηφηεηα ή 

αλά άηνκν.ηε δεχηεξε πεξίπησζε βνεζά 

ζην λα δηαπηζησζνχλ ιάζε ζηελ θαηαλνκή 

πφξσλ θαη λα αμηνινγεζεί ην πξνζσπηθφ.

Πξνγξακκαηηζκέλνο 

Υξφλνο ζπληήξεζεο/ 

Πξαγκαηηθφο ρξφλνο 

ζπληήξεζεο Αξηζκφο Μεληαία M,-10%,+25% Μεγηζηνπνίεζε

26

Λφγνο αλεθηέιεζησλ 

ππφινηπσλ πξνιεπηηθήο 

πξνο επηδηνξζσηηθή 

ζπληήξεζε(Number of 

PM/CM Backlog items)

Τπνδεηθλχεη ηελ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο 

γηα ηελ επηινγή ζηελ νπνία δίλεηαη 

βαξχηεηα. Τπνζηεξίδεηαη ε πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε γηα λα κεησζνχλ νη βιάβεο ή 

αθήλνληαη ππφινηπα πξνιεπηηθήο ηα 

νπνία εάλ πξνθχςεη αλάγθε ζα 

επηιπζνχλ; Αξηζκφο Μεληαία M,-10%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

27

Αξηζκφο θαζπζηεξεκέλσλ 

επηζεσξήζεσλ (Number of 

inspections overdue)

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηξά 

επηζεσξήζεηο νη νπνηεο ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο λα γίλνπλ θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή θαη δελ έγηλαλ.Οη 

επηζεσξήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ζε 

πξφνδν εξγαζηψλ, ιεηηνπξγία 

κεραλεκάησλ, αλάγθε αιιαγψλ, πνηφηεηα, 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα θ.ιπ. Αξηζκφο Μεληαία M,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

28

Υξφλνο δηαλνκήο 

αληαιιαθηηθψλ (Time of 

delivery of spare parts)

Πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο αθνχ ν ρξφλνο 

δηαλνκήο αληαιιαθηηθψλ κπνξεί λα παίμεη 

κεγάιν ξφιν εηδηθά ζε θξίζηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ρξήζε 

αληαιιαθηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία 

κπφξεί κέζσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο λα 

έρεη επίπησζε αθφκε θαη ζην ζπλνιηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, λα επηθέξεη 

αχμεζε θφζηνπο, άζθνπε ρξήζε 

άλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αχμεζε κε 

παξαγσγηθνχ ρξφλνπ.

Υξνληθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

29

πλνιηθά θφζηε πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο (Total preventive 

maintenance costs)

Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζε κία δεδνκέλε 

πεξίνδν κέηξεζεο αιιά κπνξεί λα αθνξά 

θαη φιε ηελ πεξίνδν ηνπ έξγνπ. Ο 

ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα 

πξαγκαηηθά θφζηε πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο.

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Μεληαία M,-13%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

30

Σν Κφζηνο Δπηζθεπήο ησλ 

Βιαβψλ (Total corrective 

maintenance cost)

πλνιηθφ θφζηνο επηδηνξζσηηθήο 

ζπληήξεζεο ζε κία επηιεγκέλε πεξίνδν 

κέηξεζεο ή ζε φιν ην έξγν.

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-10%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

31

πλνιηθφο ρξφλνο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

(Total preventive 

maintenance time)

πλνιηθφο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε κία επηιεγκέλε 

πεξίνδν κέηξεζεο ή ζε φιν ην έξγν.

Μνλάδα 

ρξφλνπ Δμακεληαία M,-15%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

32

Πνζνζηφ θφζηνπο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (% 

of preventive maintenance 

cost)

Πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ηεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ.Σν θφζηνο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  είλαη ην θφζηνο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπληήξεζε πνπ 

δηελεξγείηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη κε πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο βιάβεο ή ηελ ππνβάζκηζε 

ησλ επηδφζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ.

Κφζηνο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο/ πλνιηθφ 

θφζηνο ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Σξηκεληαία 86%,-5%+8% Μεγηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

33

Πνζνζηφ Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ 

(% of maintenance requests 

with 'Delay' status due to 

unavailability of services)

Αξηζκφο Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο 

ππεξεζηψλ/χλνιν 

θαζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ Πνζνζηφ Σξηκεληαία 12%,-6%+4% Διαρηζηνπνίεζε

34

Πνζνζηφ Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο εμνπιηζκνχ 

(% of maintenance requests 

with 'Delay' status due to 

unavailability of equipment )

Αξηζκφο Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο 

εμνπιηζκνχ/χλνιν 

θαζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ Πνζνζηφ Σξηκεληαία 14%,-6%,+4% Διαρηζηνπνίεζε

35

Πνζνζηφ Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (% of 

maintenance requests with 

'Delay' status due to 

unavailability of manpower)

Αξηζκφο Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο 

αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ/χλνιν 

θαζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ Πνζνζηφ Σξηκεληαία 15%,-6%+4% Διαρηζηνπνίεζε

36

Πνζνζηφ Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ (% of 

maintenance requests with 

'Delay' status due to 

unavailability of resources) 

Αξηζκφο Καζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο 

πφξσλ/χλνιν 

θαζπζηεξεκέλσλ 

ζπληεξήζεσλ Πνζνζηφ Σξηκεληαία 14%,-6%+4% Διαρηζηνπνίεζε

37

Γείθηεο παξαγσγηθνχ 

ρξφλνπ ζπληήξεζεο (Wrench 

Time vs Supporting 

Activities)

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνθχπηεη απφ 

ην ιφγν ηνπ παξαγσγηθνχ ρξφλνπ πξνο 

ηνλ ρξφλν πνπ θαηαλαιψζεθε ζε 

βνεζεηηθέο δαζηεξηφηεηεο (π.ρ.ηαμίδηα , 

πξνεηνηκαζία, θαζάξηζκα. Παξαιαβή 

αληαιιαθηηθψλ θ.α.). Γείρλεη ην πνζνζηφ 

παξαγσγηθφηεηαο θαη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί αλά δξαζηεξηφηεηα  ή θαη αλά 

απζρνινχκελν ζην έξγν. Αλ είλαη ρακειφο 

ηφηε ή νη εξγαδφκελνη δελ είλαη 

παξαγσγηθνί ή νη βνεζεηηθέο 

δξαηεξηφηεηεο απαηηνχλ πνιχ ρξφλν.

Παξαγσγηθφο ρξφλνο/ 

Υξφλνο ζε βνεζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο Πνζνζηφ Μεληαία 95%,-3%+8% Μεγηζηνπνίεζε

38

Πνζνζηφ ησλ απαηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί (% of escalated 

maintenance requests)

Αξηζκφο απαηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί/ χλνιν 

απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Σξηκεληαία 92%,-3%+6% Μεγηζηνπνίεζε

39

Πνζνζηφ αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο κε ιάζνο 

αλάζεζε (% of incorrectly 

assigned maintenance 

requests)

Όζν κεγαιχηεξε ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν 

εκθαλέζηεξε ε δπζιεηηνπξγία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ θαη ζηελ 

θαηαλνκή πφξσλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο 

ηεο δπζιεηηνπξγίαο είλαη θαζπζηεξήζεηο, 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε κε 

παξαγσγηθνχ ρξφλνπ κε επηπηψζεηο θαη 

ζε άιια θνκκάηηα ηνπ έξγνπ.

Αξηζκφο αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο κε ιάζνο 

αλάζεζε/ χλνιν αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Μεληαία 8%,-2%+1% Διαρηζηνπνίεζε

40

Πνζνζηφ απαηηήζεσλ 

πξνιεπηηθήο πνπ 

αγλνήζεθαλ (% of neglected 

maintenance requests)

Αξηζκφο απαηηήζεσλ 

πξνιεπηηθήο πνπ 

αγλνήζεθαλ/ χλνιν 

απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Σξηκεληαία 8%,-2%+1% Διαρηζηνπνίεζε

41

Μέζνο ρξφλνο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο 

κνλάδαο(Average preventive 

maintenance time per unit)

πλνιηθφο ρξφλνο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο/ 

Αξηζκφ ζπληεξνχκελσλ 

κνλάδσλ

Υξνληθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

42

Πνζνζηφ επεηγνπζψλ 

επηδηνξζψζεσλ (% 

Emergency repairs)

Μεηξά ην πνζνζηφ ησλ απξνγξακκάηηζησλ 

επηδηνξζψζεσλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο 

επηδηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ ζε κία 

δξαηεξηφηεηα ή ζε κία ρξνληθή πεξίνδν. Ζ 

αχμεζε ηνπ δείθηε κπνξεί λα ππνδειψλεη 

ιάζε ή ειιείςεηο ζηελ πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε, αχμεκέλν πνζνζηφ αηηήζεσλ 

ζπληήξεζεο πνπ αγλνήζεθαλ ή θαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ κε αλεπαξθή ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηφηεησλ.

Αξηζκφο( ή θαη 

εξγαηνψξεο) επεηγνπζψλ 

επηδηνξζψζεσλ/ χλνιν 

επηδηνξζψζεσλ (ή 

εξγαηνσξψλ) Πνζνζηφ Μεληαία 15%,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

43

Δπάξθεηα ζπληήξεζεο (% of 

maintenance hours of 

operating time (maintenance 

efficiency))

Ζ επάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο νξίδεηαη σο ην 

απαηηνχκελν έξγν ζπληήξεζεο ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί ν ζπληεξνχκελνο εμνπιηζκφο 

κέζα ζηα απνδεθηά πιαίζηα. Οη 

εξγαηνψξεο ζπληήξεζεο είλαη ν 

πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα 

ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ρξφλνο 

απηφο πεξηιακβάλεη ην ρξφλν ησλ ηερληθψλ, 

ησλ ππεξγνιάβσλ, ησλ επηζεσξεηψλ θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνιεπηηθή θαη ηελ 

επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε.Οη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ζπληεξνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ρξφλν θαη 

ηνλ ρξφλν κε παξαγσγηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. 

θαιηκπξάξηζκα, θαζαξηζκφο θ.ιπ.).

Δξγαηνψξεο 

ζπληήξεζεο/Ώξεο 

ιεηηνπξγίαο 

ζπληεξνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ Πνζνζηφ Δμακεληαία 95%,-3%+4% Μεγηζηνπνίεζε

44

Πνζνζηφ επαλάιεςεο ηεο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (% 

of maintenance rework)

Αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο νη 

νπνίεο είλαη επαλάιεςε κηαο 

πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηαο αλεπηηπρνχο 

ζπληήξεζεο. Ζ απνηπρία κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε ιάζε ζπληήξεζεο, αλεπαξθή 

ζρεδηαζκφ ή έιιεηςε πφξσλ( 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ή 

αληαιιαθηηθψλ).

Αξηζκφο εξγαζηψλ 

επαλάιεςεο ηεο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Μεληαία 8%,-2%+1% Διαρηζηνπνίεζε

45

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ζε 

αιιαγέο ( Engineering 

Change Notice Cycle Time)

Ο δείθηεο πεξηγξάθεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο αιιάγεο πνπ 

ππνδεηθλχνπλ νη επηβιέπνληεο κεραληθνί. 

Ο κέζνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηηο 

κεραληθέο αιιαγέο ππνδεηθλχεη ην κέζν 

ρξφλν ελζσκάησζεο ηεο αιιαγήο ζην ήδε 

ππάξρνλ ζχζηεκα.Όζν κηθξφηεξε ε ηηκή 

ηνπ δείθηε ηφζν πην εχθνια γίλεηαη ε 

ελζσκάησζε ηεο αιιαγήο.

Υξνληθή 

κνλάδα Δμακεληαία M,-10%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

46

Αξηζκφο αιιαγψλ 

ζπληήξεζεο (Number of 

Engineering Changes)

Μέζνο αξηζκφο ησλ αιιαγψλ επί ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ζπληήξεζεο  πνπ 

ππνδεηθλχνπλ νη επηβιέπνληεο κεραληθνί 

ζε κία ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ 1 κήλαο).Έλα 

πςειφ πνζνζηφ κπνξεί λα δείμεη ηνλ θαθφ 

ζρεδηαζκφ εθ ησλ πξνηέξσλ, εηδηθά εάλ ν 

αξηζκφο ησλ αιιαγψλ αχμεζεί κεηά απφ 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ζρεδηαζκνχ( 

δειαδή ηε δηάζεζε ηνπ πξνο πινπνίεζε), 

ή αλ ππάξρεη κεγάιε θαηλνηνκία κεηά απφ 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ζρεδηαζκνχ.Μηα 

ρακειή ηηκή κπνξεί λα ππνδειψλεη 

έιιεηςε πξφβιεςεο κεηαγελέζηεξσλ 

πξνβιεκαησλ.   Απηφο ν αξηζκφο απφ 

κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη λφεκα, αιιά 

ε ηάζε ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 

απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νκάδαο ζρεδηαζκνχ. Αξηζκφο Σξηκεληαία M,-10%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

47

Βαζκφο απνδνρήο (Gate 

Approval Rate)

Αξηζκφο παξαδνηέσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. Μία πνιχ 

ρακειή ηηκή ζπλεπάγεηαη θαζπζηεξήζεηο 

θαη επηπηψζεηο ζηηο επφκελεο θάζεηο απφ 

ηελ εμεηαδφκελε.

Αξηζκφο παξαδνηέσλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί ζε 

δεδνκέλε θάζε ηνπ 

έξγνπ./Αξηζκφ 

παξαδνηέσλ πνπ πξέπεη 

λα πινπνηεζνχλ ζε 

δεδνκέλε θάζε ηνπ έξγνπ Αξηζκφο Δηήζηα M,-5%,+12% Μεγηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

48

ρεδηαζηηθή πξνζπάζεηα 

(Design Effort)

Μεηξάηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαηνσξψλ πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ θάζε 

εξγαζίαο ψζηε λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε 

ηεο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ , ηελ θαηαλνκή πφξσλ, 

ηνλ κεραλνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο αληαιιαθηηθψλ.Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε πξνζκεηξάηαη θαη 

ν κε παξαγσγηθφο ρξφλνο , αχμεζε ηνπ 

νπνίνπ ζα επηθέξεη αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

δείθηε, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππ'φςελ.

Μνλάδα 

Υξφλνπ Δμακεληαία M,-15%,+5% Διαρηζηνπνίεζε

49

ρεδηαζηηθή πινπνίεζε 

(Design Realization)

Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζρεδίσλ πνπ παξάγεηαη θαη ηα νπνία 

εγθξίλνληαη θαη ηίζεληαη πξνο πινπνίεζε. 

Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο απφπεηξεο 

ζρεδηαζκνχ είηε απηέο αθνξνχλ 

κεραλνινγηθφ ζρεδηαζκφ ή ζρεδηαζκφ 

δηαρείξεζεο έξγνπ θαη 

ππεξεζηψλ.εκαζία έρεη φκσο λα 

εμεηάδνπκε πφζεο απφ απηέο ηειηθά 

πινπνηνχληαη, θαη δελ ράλεηαη 

παξαγσγηθφο ρξφλνο άζθνπα. Τςειή ηηκή 

ηνπ δείθηε ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ηα άηνκα 

πνπ παξάγνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα 

ζρέδηα είλαη ελαξκνληζκέλα ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη 

γλσξίδνπλ θαιά ην αληηθείκελν.

Αξηζκφο παξαγφκελσλ 

ζρεδηψλ πνπ 

πινπνηνχληαη/ χλνιν 

παξαγφκελσλ ζρεδίσλ Πνζνζηφ Δμακεληαία 80%,-5%+12% Μεγηζηνπνίεζε

50

Δπίπησζε αιιαγψλ ζηελ 

εκέξα παξάδνζεο( 

Engineering Change Order 

Impact)

Ο δείθηεο κεηξάηαη ζχκθσλακε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ νη αιιαγέο πνπ 

εηζεγνχληαη νη κεραληθνί ζηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.

Υξνληθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

51

Πξνζηηζέκελε αμία ησλ 

Βειηηψζεσλ Γηαδηθαζίαο 

(Value of Process 

Improvements)

Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε 

αμία( εμνηθνλφκεζε πφξσλ, αχμεζε 

θέξδνπο θ.ιπ.) πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ .

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Δμακεληαία M,-10%,+25% Μεγηζηνπνίεζε

52

ρεδηαζηηθή πξφνδνο βάζε 

πξνγξάκκαηνο (Design 

Development Schedule 

Adherence)

Ο δείθηεο φηαλ παίξλεη ρακειέο ηηκέο 

κπνξεί λα θαηαδείμεη θαθή εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ειιεηκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ή ρξήζε ιάζνο 

δεδνκέλσλ.Γελ ζα πξέπεη φκσο λα παίξλεη 

ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο αθνχ θαη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνπνξεία πνπ 

ππνδεηθλχεηαη δελ είλαη επηζπκεηή( αχμεζε 

θφζηνπο, θαηλφκελν ηνπ ληφκηλν γηα ηα 

πφινηπα πξνγξάκκαηα).

Αξηζκφο πινπνηεζέλησλ 

ζρεδίσλ/Αξηζκφο 

πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ζρεδίσλ γηα πινπνίεζε Αξηζκφο Σξηκεληαία M,-15%,+30% Μεγηζηνπνίεζε

53

Κφζηνο αιιαγψλ 

(Engineering Change Notice 

Cost )

Κφζηνο πνπ επηθέξνπλ νη αιιαγέο πνπ 

εηζεγνχληαη νη επηβιεπνληεο κεραληθνί ζε 

κία δεδνκέλε πεξίνδν κέηξεζεο.

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-10%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

54

Πνζνζηφ θφζηνπο 

επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο 

(% of corrective maintenance 

cost)

Δλδεηθηηθφ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ επηθέξεη ε ειιεηςή ή κε ζσζηή 

πινπνίεζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

Καηά γεληθφ θαλφλα πξνηηκάηαη ε 

ζπληήξεζε παξά ε επηδηφξζσζε βιαβσλ, 

γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην θφζηνο 

ηεο επηδηφξζσζεο είλαη πνιιαπιφ, αθνχ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλέπεηεο ( βιάβε 

πνπ δελ επηδηνξζψλεηαη, βιάβε 

παξαθείκελσλ 

ζπζηεκάησλ,θαζπζηεξήζεηο, θίλδπλν γηα 

ηελ αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ).

Κφζηνο επηδηνξζσηηθήο 

ζπληήξεζεο/ πλνιηθφ 

θφζηνο ζπληήξεζεο Πνζνζηφ Δμακεληαία 14%,-6%,+4% Διαρηζηνπνίεζε

55

Έλαξμε εληφο ρξνληθνχ 

πιαηζίνπ 

πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο (On 

Schedule Task Start Rate)

Μέζσ απηνχ ηνπ δείθηε απεηθνλίδνληαη ηα 

θαζήθνληα πνπ μεθηλνχλ θαηά ηελ 

πξνβιεπφκελε έλαξμε. Αξηζκφο Δμακεληαία M,-7%,+12% Μεγηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE
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Α/Α KPI ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ KPI ΣΤΠΟ(όπος ςπάπσει)

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

MIN-ΜΑΥ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΣΙΜΔ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΥΔΤΗ

56

Μνλαδηαίν θφζηνο 

ζπληήξεζεο( Maintenance 

cost per unit )

Ο δείθηεο αθνξά ζηε ζπληήξεζε νκνεηδψλ 

κνλάδσλ. Γηα λα εμαρζεί ζε δηαθνξεηηθνχ 

εηδνχο κνλάδεο ζα πξέπεη λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο θαη εμέηαζε αλά κνλάδα. 

Μπνξεί λα θαηαδείμεη παξαιείςεηο ή 

ππεξεθηίκεζε ηεο ζπληήξεζεο.

Κφζηνο ζπληήξεζεο/ 

Αξηζκφο ζπληεξνχκελσλ 

κνλάδσλ

Υξεκαηηθή 

κνλάδα Σξηκεληαία M,-12%,+9% Διαρηζηνπνίεζε

57

Αλεθηέιεζην ππφινηπν 

ζπληήξεζεο(Backlog of 

maintenance work) 

Ο δείθηεο αθνξά ζηηο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί λα 

γίλνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα αιιά 

δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εψο ηε ζηηγκή 

ειέγρνπ. Γείρλεη ην ππνιεηπφκελν έξγν 

εθθξαζκέλν ζε εξγαηνψξεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.

Μνλάδα 

ρξφλνπ ή 

FTE Σξηκεληαία M,-20%,+10% Διαρηζηνπνίεζε

58

Ώξεο Δξγαζίαο γηα 

Δπείγνπζεο Αλάγθεο

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2

Υξνληθή 

κνλάδα Μεληαία M,-10%,+8% Διαρηζηνπνίεζε

59

Βιάβεο Λφγσ Διιηπνχο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2 Αξηζκφο Μεληαία M,-5%+3% Διαρηζηνπνίεζε

60

Ο Υξφλνο πνπ ν Δμνπιηζµφο 

βξίζθεηαη ζε Λεηηνπξγία

Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.2

Υξνληθή 

κνλάδα

Μεληαία ή 

εβδνκαδηαία M,-10%,+30% Μεγηζηνπνίεζε

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE

 

                                    Πίνακαρ 4.3.1.6. Πίνακαρ Kpi’s-Σςνηήπηζη 
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4.3.2.Επεμήγεζε επηιεγκέλωλ Δεηθηώλ κέηξεζεο απόδνζεο 

Λφγσ έιιεηςεο ρψξνπ ζηνπο πίλαθεο αθνινπζεί ε αλάιπζε θάπνησλ δεηθηψλ 

εθηελέζηεξα. Ο αξηζκφο θάζε δείθηε αληηζηνηρεί ζηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ έρεη ζηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα. 

ΥΡΟΝΟ-TIME 

1.Απόκλιζη από ηο πποβλεπόμενο σπονοδιάγπαμμα ηος έπγος. 

 

Ζ απφθιηζε απφ ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα είλαη ε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο έλαξμεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Τςειή απφθιηζε είλαη ζεκάδη ηεο ππέξβαζεο ηνπ εθηηκψκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 

ην νπνίν κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη πςειφηεξν θφζηνο θαη ρακειφηεξα ROI (Return on 

investment). 

Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ έιεγρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνηειεί ην λα απνθαζηζηεί 

εάλ ε απφθιηζε απηή νδεγεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Γηα παξάδεηγκα , κηα κεγάιε 

θαζπζηέξεζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κε θξίζηκε , κπνξεί λα έρεη κηθξή επίδξαζε ζην 

ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζε αληίζεζε κε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζε θξίζηκε ή 

ζρεδφλ θξίζηκε  δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα απαηηεί άκεζεο ελέξγεηεο θαη λα έρεη 

ζνβαξφηεξεο ζπλέπεηεο. 

 

 

5.Γείκηηρ ηήπηζηρ ππογπάμμαηορ( Estimated vs. Actual Hours) 

Απηφο ν δείθηεο εμεηάδεη ηνλ αξηζκφ σξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο µε ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ 

νινθιεξψλνληαη κέζα ζηα πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα. πλήζσο 

ππνινγηδφκελνο ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο, βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη αλεπηπγκέλν, αιιά 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα νθείιεηαη 

ζηελ απνηπρία νινθιήξσζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αηηία 

απηήο ηεο απνηπρίαο κπνξεί λα είλαη ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο ηεο 

παξαγσγήο 
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πνπ δελ επηηξέπεη ην ζηακάηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ζπληήξεζε ή ν ππεξβνιηθφο 

θφξηνο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ζε επείγνπζεο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Τπνινγίδεηαη εάλ δηαηξεζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πνπ νινθιεξψζεθαλ (ζπλήζσο ζε δηάζηεκα κηαο 

εβδνκάδαο) µε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ σξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο: 

 

Σν απνηέιεζκα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ. θνπφο θπζηθά είλαη ε 100% εθπιήξσζε 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλ θαη απηφ δελ είλαη πάληα εχθνιν. ηνλ 

ππνινγηζκφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είηε 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ζπληήξεζεο είηε απφ ηνπο ρεηξηζηέο είηε 

αθφκα απφ εξγνιάβνπο. 

 

Απηφο ν δείθηεο δείρλεη θαηά πφζν ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη ζην πξφγξακκα 

ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο δείθηεο-θιεηδηά γηα έλα ηέηνην 

πξφγξακκα. Δάλ ζπζρεηηζηεί κέζα ζε δηάζηεκα έμη κελψλ µε ην πνζνζηφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη επείγνπζεο θαη αθνξνχλ ζε βιάβεο (breakdowns), ηφηε 

θαίλεηαη φηη, φζν ην πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νινθιεξψλνληαη απμάλεηαη, 

ηφζν ην πνζνζηφ ησλ βιαβψλ κεηψλεηαη. Όηαλ γίλεηαη µε αθξίβεηα, ν ζπζρεηηζκφο 

απηφο είλαη αλακθηζβήηεηνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

 

Ζ αδπλακία πνπ ππάξρεη εδψ δελ έρεη λα θάλεη µε ην δείθηε, αιιά εκθαλίδεηαη 

φηαλ ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο απνθξχπηεη ην γεγνλφο φηη 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ νινθιεξψλνληαη. Απηφ ζπκβαίλεη µε ηα θπιηφκελα 

πξνγξάκκαηα φπνπ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ νινθιεξψλνληαη δελ 

πξνγξακκαηίδνληαη μαλά κέρξη νινθιεξσζνχλ.  

Οπφηε θαη ν επφκελνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο 

γίλεηαη µε βάζε ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξνεγνχκελεο θη φρη µε βάζε 

θάπνηα ζπρλφηεηα. Πξνθαλψο ηα θπιηφκελα πξνγξάκκαηα δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε. 
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ΚΟΣΟ-COST 

10.ςμβαηόηηηα εκηιμήζεων κόζηοςρ (Accuracy of cost estimates) 

Απηφο ν δείθηεο ζπγθξίλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη πιηθψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο µε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο δηελέξγεηαο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δείρλεη ηελ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ. Δάλ απηέο δελ είλαη 

αθξηβείο, κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο ξπζκίζεηο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

Ζ αθξίβεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο φηαλ ην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ζπληήξεζεο νινθιεξψλεηαη µε ην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο. 

Αλαθξίβεηεο ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα έρνπλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο κέζα ζην ρξφλν. 

Ο δείθηεο ππνινγίδεηαη µε ηε δηαίξεζε ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο µε ην πξαγκαηηθφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ: 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηφο ν δείθηεο δελ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κέζα ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάπνηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

ππεξβεί ην εθηηκψκελν θφζηνο ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

Παξφια απηά, εάλ ε αλάιπζε γίλεηαη ζε δηάξθεηα έμη κελψλ ή ελφο ρξφλνπ, ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα είλαη µηα θαιή έλδεημε ηεο αθξίβεηαο ησλ εθηηκήζεσλ. 

 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ε επθνιία ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο 

ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Δάλ ε αθξίβεηα ηεο θάζε παξακέηξνπ ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο δελ ειέγρεηαη 

ζπλερψο, ηφηε ε εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο θαη πιηθψλ δε ζα είλαη 

αθξηβήο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πξνβιήκαηα πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Ζ κεγαιχηεξε αδπλακία πνπ ππάξρεη εδψ είλαη ε ρξέσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε σο δξαζηεξηφηεηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα φηαλ θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

πξνθχπηεη θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν δηνξζψλεηαη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ δηελεξγείηαη 

θαη ε δξαζηεξηφηεηα. Δάλ απηέο νη επηδηνξζψζεηο ρξεψλνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, ηφηε ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην εθηηκψκελν θαη 

ακθηζβεηείηαη ε αθεξαηφηεηα ηεο εθηίκεζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε επηδηφξζσζε 

πνπ πξνθχπηεη εθ ησλ πζηέξσλ πξέπεη λα ινγίδεηαη θαη λα θνζηνινγείηαη σο 
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μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα. 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ-MAINTENANCE 

2.Υπόνορ ηάζηρ ηος Δξοπλιζμού Δξαιηίαρ Βλαβών 

Ο δείθηεο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε Πξνιεπηηθή 

πληήξεζε ζηελ επηρείξεζε. Δζηηάδεη ζε απηφ γηα ηνπ νπνίνπ ηελ εμάιεηςε είλαη 

ζρεδηαζκέλν ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο: ζηηο βιάβεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ (breakdowns). Απηφο ν δείθηεο παίξλεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ζηάζεο 

(downtime) ιφγσ βιάβεο ζε έλα εμάξηεκα/κεράλεκα, ηκήκα, ηνκέα ή αθφκε θαη ζε 

νιφθιεξν ην εξγνζηάζην θαη ην εμεηάδεη κέζα ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ζηάζεο: 

Δίλαη ζπλεζηζκέλα νη βιάβεο λα αλαθέξνληαη σο απξνγξακκάηηζηνο ρξφλνο ζηάζεο. 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζηάζεο αληηπξνζσπεχεη φιν ην ρακέλν ρξφλν ν νπνίνο κπνξεί 

λα νθείιεηαη είηε ζε ζπληήξεζε, αγνξέο, µκεηαθνξέο είηε αθφκε θαη ζε εμσηεξηθνχο 

πξνκεζεπηέο. 

 

Απηφο ν δείθηεο βνεζά ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ εάλ ε βιάβε ή απξνγξακκάηηζηε 

ζηάζε απνηειεί πξάγκαηη πξφβιεκα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Μπνξεί γηα ηε ζηάζε λα 

επζχλεηαη θάπνην άιιν πξφβιεκα θαη φρη ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο. 

 

   Ζ κεγαιχηεξε αδπλακία απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ε αλάγθε θαηάιιειεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζηάζεσλ θαη ηήξεζεο αθξηβψλ αξρείσλ. Ζ ζηάζε ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο θαη λα θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα. Δάλ ε ζηάζε-βιάβε 

(breakdown downtime) ηνπ εμνπιηζκνχ δελ εμεηαζηεί ιεπηνκεξεηαθά, ηφηε είλαη 

πηζαλφ ρξφλνη πνπ γηα παξάδεηγκα ν ρεηξηζηήο θάλεη δηάιεηκκα ή πξνκεζεχεηαη ηηο 

πξψηεο χιεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ρξφλν ζηάζεο ιφγσ βιάβεο. Κάηη ηέηνην 

απμάλεη ην ρξφλν ζηάζεο-βιάβεο αλαίηηα θαη απνθξχπηεη άιια πξνβιήκαηα. Δάλ δε 

δελ ηεξνχληαη αθξηβή αξρεία, απνδίδνληαη πνιινί ρξφλνη ζην ρξφλν ζηάζεο ιφγσ 

βιάβεο θαη έηζη απηφο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πιένλ σο εξγαιείν ειέγρνπ ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 
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4.Ποζοζηό ωπών πποληπηικήρ ζςνηήπηζηρ επί  ηος ζςνόλος ηων ωπών 

ζςνηήπηζηρ (Preventive maintenance hours as a percentage of total 

maintenance hours) 

Απηφο ν δείθηεο εμεηάδεη ηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Όηαλ δηεμάγεηαη έλαο έιεγρνο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ν επηζεσξεηήο ζα απνθαιχςεη ζηνηρεία ή ζπζηήκαηα πνπ 

δείρλνπλ ζεκάδηα θζνξάο ή θαη επηθείκελεο αζηνρίαο. Γηα λα δηνξζσζεί ην πξφβιεκα 

πξηλ ζπκβεί βιάβε, ν επηζεσξεηήο ζα πξνγξακκαηίζεη ηηο απαξαίηεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο, αληηθαηαζηάζεηο ή 

µκεγαιχηεξεο έθηαζεο επηδηνξζψζεηο. Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο, δηαθνξεηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πηζαλφηαηα γίλνληαη πνιχ ζπρλά. 

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο κεηξάηαη µε ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο µε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηειηθά 

πξνγξακκαηίδνληαη: 

Απηφο ν δείθηεο θάλεη µηα πνιχ θαιή εθηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Απηφ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηειηθά πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ πξνβιέπνληαη ήδε απφ 

ην πξφγξακκα. 

 Ο δείθηεο κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθφο φηαλ ν επηζεσξεηήο θάλεη πνιχ δνπιεηά 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηεμάγεη µηα δξαζηεξηφηεηα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Δάλ νη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ δελ θαηαρσξνχληαη μερσξηζηά, 

αιιά νη επηδηνξζψζεηο θξχβνληαη θαη ρξεψλνληαη ζηηο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο, ηφηε 

ε αλαγθαηφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ακθηζβεηείηαη. 

 Έλα δεχηεξν δήηεκα είλαη λα παξαθηλεζνχλ νη επηζεσξεηέο λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα θξαηνχλ αξρεία. Δάλ δελ θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε δε γίλεηαη θαλεξφο ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέιαβε ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. ε 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαη νη ειιηπείο ηθαλφηεηεο ησλ επηζεσξεηψλ. Απηνί 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα θάλνπλ ηνπο ειέγρνπο, ηη λα ςάμνπλ θαη πψο λα 

εληνπίζνπλ ηηο πξσηαξρηθέο αηηίεο, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη µε ηελ θαιή εμέηαζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ επηζεσξεηψλ. 
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15.Ποζοζηό καθςζηεπημένων επγαζιών ζςνηήπηζηρ (% of maintenance 

requests with 'Delay' status) 

Απηφο ν δείθηεο εμεηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πξνιεπηηθήο 

πληήξεζεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ψξα ηνπο ζχκθσλα µε ην 

πξφγξακκα. 

Δίλαη ρξήζηκνο ψζηε λα εληνπίδεηαη πφηε αξρίδεη λα µελ ηεξείηαη ην πξφγξακκα. Ο 

δείθηεο απηφο ζα πξνβιέςεη πξνβιήκαηα, θαζψο φηαλ ην πξφγξακκα αξρίδεη λα µελ 

αθνινπζείηαη, νη βιάβεο θαη νη έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ζα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη ζην 

άκεζν κέιινλ. Δίλαη πην απνδνηηθφο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη 

κεηά εμεηάδεηαη ε ηάζε ηνπ κέζα ζε έλα δηάζηεκα έμη κελψλ. 

 Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη εάλ δηαηξεζεί ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πνπ είλαη εθπξφζεζκεο µε ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ ηελ 

πξνθεηκέλε ζηηγκή είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζε αλακνλή: 

Απηφο ν δείθηεο απνηειεί έλα κέηξν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηήξεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. ηφρνο θπζηθά είλαη απηφ ην 

πνζνζηφ λα παξακέλεη φζν κηθξφηεξν γίλεηαη. 

Απηφο ν δείθηεο είλαη απαξαίηεηνο ζε θάζε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Υσξίο απηφ ην δείθηε δε ζα ππήξρε πξαθηηθά άιινο ηξφπνο λα ειεγρζεί θαηά πφζν 

ην πξφγξακκα ηεξείηαη. 

Ζ κφλε αδπλακία ζε απηφ ην δείθηε είλαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα ηεξνχληαη 

αθξηβή αξρεία. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο αθπξψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαζπζηέξεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα µε µκπεξδεπηεί ην πξφγξακκα. Απηφ 

θπζηθά δελ ελδείθλπηαη, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ  αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη θαιχηεξα λα απνθαιχπηνληαη 

ηα πξνβιήκαηα ψζηε λα κπνξνχλ λα δηνξζψλνληαη. 

 

 

30.Σο Κόζηορ Δπιζκεςήρ ηων Βλαβών (Total corrective maintenance cost) 

 

Απηφο ν δείθηεο εμεηάδεη ηηο βιάβεο (breakdowns) µε έλαλ άιιν ηξφπν: ην άκεζν 

θφζηνο απηψλ θαη ησλ επεηγνπζψλ επηζθεπψλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο 

εξγαζίαο, ηα πιηθά, ν ελνηθηαδφκελνο εμνπιηζκφο, νη εξγνιάβνη θαη νπνηνδήπνηε 
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άιιν άκεζν θφζηνο ζπληήξεζεο. Παξφια απηά ην θφζηνο ηεο ρακέλεο παξαγσγήο δε 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ. Σν παξαπάλσ θφζηνο 

δηαηξείηαη έπεηηα µε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη πξνθχπηεη έλα πνζνζηφ. Ο 

ππνινγηζκφο απηνχ ηνπ δείθηε κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: ην 

επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο, ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ, ηνπ ηκήκαηνο 

παξαγσγήο ή αθφκε ηνπ εμαξηήκαηνο/κεραλήκαηνο. 

Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη µε ηε δηαίξεζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο γηα φιεο 

ηηο βιάβεο θαη ηηο επείγνπζεο επηζθεπέο µε ην ζπλνιηθφ άκεζν θφζηνο ζπληήξεζεο: 

Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη επείγνπζεο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπληήξεζεο. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ην θφζηνο ησλ βειηηψζεσλ ζην πξφγξακκα ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Απαηηεί ηνλ μεθάζαξν θαζνξηζκφ ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

επηδηφξζσζε ησλ βιαβψλ. Αθφκα θαη κηθξέο επηζθεπέο δηάξθεηαο 5 µε 10 ιεπηψλ ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ. Όηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα ζηελ Πξνιεπηηθή 

πληήξεζε θαη λα δηνξζσζνχλ εχθνια. 

 

 

58.Ώπερ Δπγαζίαρ για Δπείγοςζερ Ανάγκερ 

Απηφο ν δείθηεο είλαη δηαθσηηζηηθφο ησλ πφξσλ (ηνπ πξνζσπηθνχ) πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ (breakdowns) ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

Όηαλ ην επίπεδν ησλ πφξσλ πνπ αλαιψλνληαη ζε επείγνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ 

βιαβψλ είλαη πςειφ, ηφηε ηα πνζνζηά παξαγσγηθφηεηαο απηψλ ησλ πφξσλ είλαη 

ρακειά. Ο δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επίπεδν ηκήκαηνο, ηνκέα ή 

νιφθιεξνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Αθφκε κπνξεί λα ρξεζηκεχεη θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ 

ηεο ζπληήξεζεο. 

Πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε επείγνπζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο ιφγσ βιαβψλ µε ην ζπλνιηθφ ρξφλν εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθθξάδεηαη ζαλ πνζνζηφ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη πφξνη θαη φρη 

µφλν απηνί ηεο ζπληήξεζεο. Δάλ ζπκκεηέρνπλ ρεηξηζηέο ή εξγνιάβνη, ζα πξέπεη λα 
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ζπκπεξηιεθζεί θαη ν δηθφο ηνπο ρξφλνο. 

Απηφο ν δείθηεο βνεζά ζηελ εμέηαζε ηνπ εάλ θαηαλαιψλεηαη ρξφλνο εξγαζίαο ζε 

επείγνπζεο δξαζηεξηφηεηεο. Σππηθά, εάλ πάλσ απφ ην 20% ησλ πφξσλ ηεο 

ζπληήξεζεο θαηαλαιψλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ επεηγνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

βιαβψλ, ηφηε ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ. πλεπψο απηφο ν δείθηεο απνηειεί θιεηδί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

 Απηφο ν δείθηεο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη εμαξηάηαη απφ ηε ζπιινγή αθξηβψλ 

ζηνηρείσλ. Υσξίο αθξίβεηα κπνξεί θάπνην πξφβιεκα ζηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε λα 

µελ εληνπηζηεί. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα μεθαζαξίδεηαη πνηεο πεξηπηψζεηο 

ζεσξνχληαη επείγνπζεο θαη πνηεο φρη. 

 

59.Βλάβερ Λόγω Δλλιπούρ Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ 

 

Με απηφ ην δείθηε εμεηάδνληαη νη πξσηαξρηθέο αηηίεο ησλ βιαβψλ θαη εξεπλάηαη 

εάλ απηέο νη αηηίεο έπξεπε λα είραλ εληνπηζηεί ζαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Απηφο ν δείθηεο εθηηκά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ 

πξαγκαηνπνηεί. Γηα παξάδεηγκα ζρεηηθέο µε ηε ιίπαλζε αζηνρίεο δε ζα πξέπεη λα 

ζπκβαίλνπλ ζε κεραλήκαηα πνπ ειέγρνληαη θαη ιηπαίλνληαη µε βάζε ην πξφγξακκα 

ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Ζ αζηνρία δείρλεη µηα απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη απηή ε αζηνρία δε ζα επαλαιεθζεί, κπνξεί λα απαηηνχληαη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ, επαλεθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ ή ε 

πξνζζήθε κηαο ηερληθήο νπηηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη µε ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ βιαβψλ πνπ 

κπνξνχζαλ λα είραλ πξνιεθζεί µε ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο µε 

ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ βιαβψλ: 

Σν πξνθχπηνλ πνζνζηφ δείρλεη ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα βειηίσζε µε ηελ 

αλαβάζκηζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Έλαο 

αθφκε νδεγφο γηα ηε βειηίσζε κπνξεί λα πξνθχςεη εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

απψιεηεο απφ ηηο βιάβεο (θφζηε ζπληήξεζεο, θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ, θφζηε 

ζηάζεο). 

Απηφο ν δείθηεο, ν νπνίνο είλαη πνιχ ρξήζηκνο ζε φπνηα επηρείξεζε ζέιεη λα 

βειηηψζεη ην πξφγξακκα ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πνπ δηαζέηεη, δείρλεη µε 
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αθξίβεηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε Πξνιεπηηθή πληήξεζε ζηηο βιάβεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Ζ παξαθνινχζεζή ηνπ βνεζά ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

Ζ κεγάιε αδπλακία απηνχ ηνπ δείθηε είλαη δηαδηθαζηηθή. Με άιια ιφγηα ην ηκήκα 

ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη λα θάλεη θαη λα ζεκεηψλεη αθξηβείο θαη 

ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο ησλ πξσηαξρηθψλ αηηηψλ ησλ βιαβψλ. Δάλ απιά ππνζέηεη ή 

καληεχεη ηελ πξσηαξρηθή αηηία, ηφηε δε γίλεηαη θαλεξή ε πξαγκαηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 

 

60.Ο Υπόνορ πος ο Δξοπλιζμόρ βπίζκεηαι ζε Λειηοςπγία 

 

Απηφο ν δείθηεο κεηξάεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία ν 

εμνπιηζκφο (uptime) γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνβιεπφκελε παξαγσγή. Βνεζά 

έηζη λα θαζνξίδεηαη θαηά πφζν ε επηρείξεζε έρεη ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ απαηηεί ν εμνπιηζκφο λα ιεηηνπξγεί 100%, ηφηε 

θαζίζηαηαη δχζθνιν λα ζπληεξεζεί ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε, γεγνλφο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε µκειινληηθά πξνβιήκαηα. 

Ο δείθηεο πξνθχπηεη εάλ επξεζεί ν επηζπκεηφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο (uptime) κείνλ 

ην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο (downtime) θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξεζεί µε ηνλ επηζπκεηφ 

ρξφλν ιεηηνπξγίαο: 

Σν απνηέιεζκα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ. πλήζσο ν ππνινγηζκφο γίλεηαη ζε 

εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε θαη παξαθνινπζείηαη ε ηάζε κέζα ζην ρξφλν. Μείσζε 

ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ππνδεηθλχεη θάπνην πξφβιεκα ζην πξφγξακκα ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, πηζαλά µηα αιιαγή ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Αθφκε κπνξεί λα δείρλεη θάπνηα αιιαγή ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία 

πληήξεζεο 

Πξφθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε θαζψο ηειεπηαία ην πξφγξακκα ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζρεδηάδεηαη µε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο (uptime). Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο. Ζ ρξήζε 

απηνχ ηνπ δείθηε ηνπο βνεζά λα θαηαλννχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη ρξφλνη εθηφο ιεηηνπξγίαο (downtime) είηε νθείινληαη 

ζηε ζπληήξεζε είηε ζηνλ έιεγρν ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο, νδεγεί ζε αθφκα 
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κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Ζ αδπλακία ζε απηφ ην δείθηε είλαη ην γεγνλφο φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά νη ζηάζεηο (downtime) ιφγσ νπνηαζδήπνηε αηηίαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ απαηηνχληαη αθξηβή ζηνηρεία, ψζηε λα µε ρξεψλνληαη ζην πξφγξακκα 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζηάζεηο πνπ δελ κπνξεί λα πξνιάβεη. 

 

 

4.3.3.Σελάξηα ζπζρεηίζεωλ ηάζεωλ Δεηθηώλ 

ηε ζπλέρεηα έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ή 

ηεο κείσζεο θάπνησλ απφ ηνπο δείθηεο έλαληη θάπνησλ άιισλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ην κνληέιν. 

Σα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ νη ζπζρεηίζεηο , ζηεξίδνληαη ζηε κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ έξεπλα ζην δηαδίθηπν. 

Δπηιέρζεθαλ θάπνηνη δείθηεο, πνπ θαηά ηελ άπνςε ηεο γξάθνπζαο, έρνπλ απμεκέλε 

βαξχηεηα ζηελ κειέηε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ. Γεκηνπξγήζεθαλ 

αληίζηνηρα ζελάξηα, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ πσο ζα επηδξνχζε ζε άιινπο δείθηεο ε 

αχμεζε ή ε κείσζε ησλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ. 

Να ζεκεησζεί φηη ε επίδξαζε ηνπ θχξηνπ δείθηε αθνξά θάζε έλαλ απφ ηνπο 

δεπηεξεχνληεο θαη δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ησλ δεπηεξεπφλησλ κεηαμχ ηνπο. 

Σα ζελάξηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνπο επφκελνπο πίλαθεο: 
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                                   Πίνακαρ 4.3.3.1. Σενάπιο ζςζσέηιζηρ 1 
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                           Πίνακαρ 4.3.3.2. Σενάπιο ζςζσέηιζηρ 2 
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                                  Πίνακαρ 4.3.3.3. Σενάπιο ζςζσέηιζηρ 3                           
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                                 Πίνακαρ 4.3.3.4. Σενάπιο ζςζσέηιζηρ 4 
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4.4.Πεξηγξαθή κειέηεο πεξίπηωζεο 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζεί κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή δεηθηψλ 

απφδνζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ζηαηηθνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε έδξα ηε Μαιαηζία. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Βάζε Πξνκεζεηψλ Βάζεο (KSB) 

φζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζκνχ, ηε βάζε  Kerteh 

Helibase γηα ππεξεζίεο ειηθνπηέξνπ, ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ επεμεξγαζίαο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ (OGT) θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο αξγνχ πεηξειαίνπ.  

ήκεξα,  ιεηηνπξγνχλ δεθαέμη  πεδία παξαγσγήο .Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 

ηξηάληα ηξεηο πιαηθφξκεο, δχν ζηαζκνί απνζήθεπζεο θαη εθθφξησζεο 

 (FSO), δχν ζηαζκνί παξαγσγήο (FPSO), θαη έλα ρεξζαίν ηεξκαηηθφ θπζηθνχ αεξίνπ 

(OGT).  

Ο αξηζκφο ησλ ππφ ζπληήξεζε κεραλψλ είλαη 20.936 θαη θαηαλέκεηαη ζε 100 

κεραλνινγηθέο κνλάδεο ζπληεξνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Οη κνλάδεο είλαη ρεξζαίεο θαη 

ππεξάθηηεο θαη πνιιέο απφ απηέο είλαη αξθεηά απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο κε 

απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δπζθνιία ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

βιαβψλ. 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπληεξνχκελσλ κνλάδσλ , έρεη γίλεη δηαρσξηζκφο ηνπο αλά 

ζπζηάδεο νκνεηδψλ κνλάδσλ ζπληήξεζεο( clusters).Κάζε ζπζηάδα πεξηιακβάλεη ηηο 

κνλάδεο ησλ νπνίσλ ν εμνπιηζκφο έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζπληήξεζεο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ. 

Ο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα κεηαηξέςεη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα θαη ζε παξάγνληα πξνζζήθεο αμίαο ζηα ηειηθά 

πξντφληα(value added products). Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη 

λα αλαλεψλεηαη κέζσ ηεο ζπληήξεζεο θαη λα γίλνληαη πξνζζήθεο πνπ ζα 

απνηξέπνπλ ηελ εκθάληζε βιαβψλ ε νπνία ζε κηα ηφζν κεγάιε κνλάδα, κε απμεκέλν 

βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο εξγαζηψλ, είλαη ηδηαίηεξα επηδήκηα 
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα αλαθεξζεί ψζηε λα πεξηγξαθεί ην γεγνλφο πνπ 

ηνλίζηεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα φηη δειαδή ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο είλαη έλα 

εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγνπ πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο θαη 

ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν.  

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο κέζσ δεηθηψλ είλαη εληαγκέλε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

ζπληήξεζεο(PMMS).  

Ζ επνπηεία θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπληήξεζεο απαηηεί κηα ζπλερή ξνή 

πιεξνθνξηψλ , ε νπνία γηα λα είλαη ρξήζηκε ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη  

δηαζέζηκε ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε , ρξεζηκνπνηείηαη έλα εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηεο ζπληήξεζεο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζε γεληθέο γξακκέο παξαθάησ. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο (PMMS) ελζσκαηψλεη ηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ρξεζηκνπνηεί ηξεηο άμνλεο ψζηε λα ειέγρεη ,λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα 

δηνηθεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Οη άμνλεο απηνί είλαη: 

 Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ( asset management) 

 Γηαρείξηζε εξγαζηψλ(work management) 

 Γηαρείξηζε απφδνζεο( performance management) 

Γηα ην έξγν ζπληήξεζεο, ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο, νη άμνλεο απηνί 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ( asset management): 

Γηα ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ζηε ζπληήξεζε, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη κία ζαθήο βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη φινλ ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ έρεη ε εηαηξεία ζηελ θαηνρή ηεο θαη ζα πξέπεη λα ζπληεξήζεη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε δνκή , ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζήκαλζε , ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ηα κεραλνινγηθά ζρέδηα, ηνλ πίλαθα πιηθψλ(ΒΟΜ) θ.ιπ. 

Δπίζεο θαζνξίδνληαη ηα ζρέδηα γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία είλαη: 
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 ηξαηεγηθφ πιάλν ζπληήξεζεο, ρξεκαηνδφηεζε, ρξνληθφ πιαίζην, αξρέο 

ιεηηνπξγηψλ ζπληήξεζεο. 

 Καζνξηζκφο ιίζηαο ζπληεξνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

 Καηάξηηζε γεληθήο ιίζηαο θαζεθφλησλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ιίζηα 

αληαιιαθηηθψλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ ζπληήξεζεο. 

 Καζνξηζκφο θέληξσλ εξγαζίαο(work centers). Καηακεξηζκφο πξνζσπηθνχ 

αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη θάζε νκάδα. Οξηζκφο 

επηβιέπνληνο νκάδαο. Σα θέληξα εξγαζίαο πνπ νξίδνληαη εδψ, ρξεζηκεχνπλ 

ψζηε λα θνζηνινγεζνχλ νη εξγαζίεο, λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα 

εθηειεζηνχλ. 

 

Γηαρείξηζε εξγαζηψλ(work management): 

Ζ δηαρείξηζε εξγαζηψλ έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπληήξεζε, ε νπνία αθνινπζεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ,ζε φιεο ηηο κνλάδεο. Δπηπιένλ, 

κεηψλεη ηνλ κε παξαγσγηθφ ρξφλν, νξγαλψλεη ηηο εξγαζίεο ,ζέηεη ηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο θαη θαηαλέκεη πιηθνχο θαη άπινπο πφξνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο εξγαζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο 

είλαη: 

 Πξνζδηνξηζκφο εξγαζηψλ. Μεηαμχ άιισλ θαζνξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο ζηε 

ζπληήξεζε, ειέγρνληαη νη ζεκάλζεηο , δεκηνπξγνχληαη νδεγίεο εξγαζίαο γηα 

θάζε πεξίπησζε, θαηαζθεπάδνληαη ηερληθέο θφξκεο ,θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ηεθκεξίσζεο θαη δνκνχληαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο. 

 αθήο νξηζκφο δηαδηθαζίαο θαη επηβεβαίσζε απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα. Όηη 

δεκηνπξγήζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα πξέπεη λα επηθνηλσλεζεί ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε , λα επηβεβαησζεί ε νξζφηεηα ή λα ππάξμνπλ αιιαγέο 

θαη ηέινο λα δνζνχλ νη εληνιέο εξγαζηψλ. 

 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ. 

 Καηαλνκή πφξσλ 
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 Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

 Δθηέιεζε εξγαζηψλ 

 Αλαθνξά θαη ηεθκεξίσζε. πγθεληξσηηθά αξρεία κε βιάβεο, επξήκαηα, 

κεηξήζεηο εμνπιηζκνχ, εκεξνκελίεο ζπληήξεζεο θ.ιπ. 

 

Γηαρείξηζε απφδνζεο( performance management) 

Ζ δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ φιε ηε δηαδηθαζία 

ζπληήξεζεο . Σα δεδνκέλα απηά εμάγνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνζήθεο (BW) θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο(CMMPS). 

Ο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο απφδνζεο έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ εηαηξεία θαη είλαη λα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα παξάγνπλ αμηφπηζηεο αλαθνξέο πνπ ζα 

απνηππψλνπλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη  ην ηκήκα δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο( maintenance operations) ζα έρεη έλαλ κεραληζκφ αλάδξαζεο ζε ζρέζε 

κε ην ηερληθφ ηκήκα ζπληήξεζεο κε βαζηθφ ζθνπφ  ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη 

ηε δηφξζσζε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο έρεη απνθαζηζηεί λα 

κεηξψληαη νη παξαθάησ δείθηεο. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο έρεη 

δηακνξθσζεί ψζηε λα αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα ηεο ζπληήξεζεο θαη λα εμάγεη 

απνηειέζκαηα γηα θάζε κία απφ ηηο 100 κεραλνινγηθέο κνλάδεο ζπληήξεζεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη κηα γεληθή αμηνιφγεζε αθελφο γηα ηε δηαδηθαζία γεληθά 

θαη αθεηέξνπ γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ. Δπεηδή πνιιέο απφ ηηο κνλάδεο 

δελ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπληήξεζεο, ε ζχγθξηζε γίλεηαη θάζε θνξά κεηαμχ 

ησλ θνηλψλ πνπ πεξηιακβάλεη θάζε ζπζηάδα . 

Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη 

έρνπλ εθδνζεί ψζηε λα δίλνπλ εηθφλα γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ , ηελ 

επάξθεηα ζπληήξεζεο , ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα θφζηε ζπληήξεζεο. 
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Οη δείθηεο έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ελδηαθέξνληνο πνπ 

είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο. Οη απαηηήζεηο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν νη εμήο: 

 

 Μεγάιν κέγεζνο κνλάδσλ 

 Απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα πξνζσπηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο 

 Απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

 Αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζην ρψξν( ρεξζαίεο θαη παξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο ) 

 πγθεθξηκέλνη ρξφλνη ζπληήξεζεο 

 Μηθξά πεξηζψξηα βιαβψλ 

 πλερήο ιεηηνπξγία κνλάδαο 

Ζ νκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ έρεη απνθαζίζεη πσο πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηε 

κέηξεζε ησλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ , ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ 

ζπληεξνχκελνπ εμνπιηζκνχ.  
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Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη έλα κνληέιν κέηξεζεο απφδνζεο 

ηνπ έξγνπ κε θπζηθφ αληηθείκελν ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ζηαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν 

κνληέιν έρεη δεκηνπξγεζεί ψζηε λα εμεηάδεηαη δηαρξνληθά θαη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο πνιηηηθήο ηνπ έξγνπ. ε απηφ ην 

ζεκείν εμεηάζηεθε ε αιιειεπίδξαζε ησλ δεηθηψλ φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ή ηε 

κείσζε ελφο θάζε θνξά ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ πεξηέρνληαη ζην κνληέιν. 

 

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο ή ε 

εηαηξεία δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο  πνπ ζα ππάξρνπλ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ αλ ε απφδνζε ησλ εξγαζηψλ ζα επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα εθείλα πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζε.  

Σα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο   ιακβάλνληαο  ππφςε ηε ζχκβαζε αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο πνπ επεξεάδεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζέηνπλ ηηο παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο θξίζηκεο  δηεξγαζίεο   θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπο πνπ ζα 

θαηαδείμεη κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο . 

Γηα λα επηδήζνπλ θαη λα πξννδεχζνπλ νη εηαηξίεο ζηηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

αηψλα ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο πξνεξρφκελα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Έλα 

ζχζηεκα κέηξεζεο απφδνζεο νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ κεηξεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πνιηηηθνπνηήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ. Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο (Key Performance 

Indicators – KPI) βνεζνχλ έλαλ νξγαληζκφ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηεο 

πξνφδνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Όηαλ 

έλαο νξγαληζκφο έρεη αλαιχζεη ηελ απνζηνιή ηνπ, έρεη αλαγλσξίζεη ηνπο κεηφρνπο 

ηνπ θαη έρεη θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ρξεηάδεηαη κία κέζνδν κέηξεζεο ηεο 

πξνφδνπ πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, αιιά ε 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο έξγνπ είλαη αθφκα πην ζχλζεηε ιφγσ 

ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ 

απφ απηήλ. Όηαλ δεκηνπξγνχκε KPI‟s , ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπκε φηη ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα εμππεξεηνχληαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
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επηηπρία ελφο έξγνπ(CSC (Critical Success Criteria) θαη ηα νπνία θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί ν project manager θαη ε νκάδα δηνίθεζεο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπληήξεζε απνηειεί πιένλ βαζηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

βηνκεραληψλ θαη ελ γέλεη κνλάδσλ κε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  

Ζ ρξήζε ησλ πξφζθαησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηα 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή φιν θαη πην 

ζχγρξνλσλ µκεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ζπληήξεζεο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην ρξφλν 

ζηάζεσλ ιφγσ βιάβεο θαη απμάλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Οη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο ησλ εηαηξηψλ έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο θαη δίλνπλ ζπλερψο πεξηζζφηεξν βάξνο ζηε ζπληήξεζε. 

Απφ ηφηε πνπ έγηλε επξέσο θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε ζπληήξεζε αληηπξνζσπεχεη 

γηα ηα µκεραλήκαηα φηη ε ηαηξηθή γηα ηνλ άλζξσπν, άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη µε ην 

ζσζηφ ηξφπν, σο έλα ζχλνιν δειαδή κέζσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ κεραλψλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα λα απνθεπρζεί ε πνηνηηθή ηνπο ππνβάζκηζε. 

 Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θξφληηζε γηα ηα 

ππφινηπα: ε ζπληήξεζε, ηα θξηηήξηά ηεο, ηα κέζα ηεο θαη θπζηθά νη ηερληθνί έπξεπε 

λα βειηησζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ αλάινγα γηα λα θηάζεη ε ζπληήξεζε ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο πνπ ηελ θάλνπλ πξαγκαηηθή ηερληθή αλ φρη επηζηήκε. 

 

Με ηνλ φξν turnaround ελλννχκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ψζηε λα αιιάμεη ε 

παγησκέλε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κηα εηαηξεία ζε θάπνην θνκκάηη ιεηηνπξγίαο ηεο 

(ηξφπν παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ, θνζηνιφγεζε έξγσλ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, 

θ.ιπ.). Όιε απηή ε δηαδηθαζία αληηκεησπίδεηαη σο έλα μερσξηζηφ έξγν , ν ππεχζπλνο 

ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα δηνηθήζεη ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηεη  κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα νινθιεξψζεη ην έξγν έρνληαο 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί αιιά θαη έρνληαο εμππεξεηήζεη ζην έπαθξν ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεηήζεθε λα γίλεη απηή ε αιιαγή. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ε χπαξμε ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ ηείλεη λα γίλεη θαζεκεξηλφ 

θαηλφκελν. Πνιινί παξάγνληεο επηηάζζνπλ ηελ αιιαγή πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο , δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, θνζηνιφγεζεο . 
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Ζ κειέηε απηή είλαη ελδεηθηηθή κηαο πξνζπάζεηαο κνληεινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο. Δπηπιένλ, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε δηακφξθσζε κηαο 

ζαθνχο ιίζηαο δεηθηψλ απφδνζεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε πνηφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ε κέγηζηε αθξίβεηα ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα απηή πξνηείλεηαη κηα πηζαλή κεηαγελέζηεξε 

κειέηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κνληέινπ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

θαη ηε δηαρξνληθή κέηξεζε ηνπο, δειαδή κε δεδνκέλα ηεο παιαηάο πνιηηηθήο, θαηά ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο λέαο πνιηηηθήο θαη κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο πξνηάζεηο: 

 Ζ πηνζέηεζε δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο πξέπεη λα επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε εηαηξεία. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθέο ζρέδην δηαρείξηζεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. 

 Να κελ ππάξρεη επαλάπαπζε θαη  πιήξεο εκπηζηνζχλε ζηα KPIs γηα ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ έξγνπ, 

αιιά λα γίλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπο. 

Ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο εηαηξείαο, 

ην νπνίν ζα βειηηψλεηαη ζπλερψο  κέζσ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο . 

 Να δηαηεξείηαη ν αξηζκφο ησλ κέηξσλ θαη δεηθηψλ ηνπ έξγνπ ζε δηαρεηξίζηκν 

επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ηνπο . ηελ παξνχζα κειέηε ίζσο είλαη 

ππεξβνιηθφο ν αξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ αιιά απηφ γίλεηαη γηα 

θαζαξά αθαδεκατθνχο ιφγνπο.  

 Δζηίαζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο. 

 πγθεθξηκέλεο εηδηθέο  ζπλζήθεο εηαηξεηψλ  θαη  ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο  

απαηηνχλ εηδηθφ ρεηξηζκφ, κέηξα απφδνζεο θαη ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη πην απνηειεζκαηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

129 

 

, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ δηαδηθαζία, θαη ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 Δπξχηεξε αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο δείθηεο πνπ αγγίδεη ηα πςειφηεξα φξηα ηνπ ζηφρνπ ,ζε 

πξψηε αλάγλσζε κπνξεί λα δείρλεη φηη ε δηαδηθαζία έρεη πςειή απφδνζε ζε 

δεχηεξε αλάγλσζε φκσο κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ιάζνο αμηνπνίεζε πφξσλ θαη 

ππνζθέιηζε άιιεο δηαδηθαζίαο. 
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