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Αθηεξψζεηο 

 

Σν παξφλ αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ Αληψλε θαη ηακαηία, ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηελ 

Αξγπξψ γηα ηελ αδηάιεηπηε ππνζηήξημή ηνπο ζην έξγν κνπ. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζίεο απνηειεί ηνλ επίινγν ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ ζηo Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Γηνίθεζε Παξαγσγήο». 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηήθ. Γ. 

Μπνρψξε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνοηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελθαζνδήγεζε ζε φιε ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηεο. 
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Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 

ΣΡΗΓΚΟ Α. ΘΔΟΓΧΡΟ 

 

εκαληηθνί φξνη:TPM,TQM,WorldClassManufacturing, υνεχισ Βελτίωςθ, KAIZEN, Αυτόνομθ 

ςυντιρθςθ,  

 

 

Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ζηελ βηνκεραλία θαη ηελ εμέιημε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 3 κέξε: 

ην πξψην κέξνο αλαιχεηαη ε θηινζνθία ηνπ TPM σο νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζην 

θνκκάηη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, αλαιχεηαη ν ζθνπφο ηνπ, νη 8 ππιψλεο ηνπ θαη νη δείθηεο 

κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε. 

ην δεχηεξν κέξνο αλαιχνπκε ηελ θηινζνθία ηνπ WorldClassManufacturingε νπνία 

απνηειεί νπζηαζηηθά ην επφκελν βήκα γηα ηηο πξσηνπφξεο βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ην 

TPM θαη ζπλελψλεη φιεο ηηο ηερληθέο θαη φια ηα εξγαιεία βειηίσζεο ζε κηα θηινζνθία πνπ 

αγγίδεη φιν ηνλ νξγαληζκφ ησλ ζχγρξνλσλ θαη κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιχνληαη 

θαη εδψ νη δέθα ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο βξίζθεη εθαξκνγή ην WCM θαη εληνπίδνληαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ην TPM. 

Σέινο ζην ηξίην κέξνο αλαιχεηαη ε πεξίπησζε κηαο κεγάιεο θαη πξσηνπφξαο ζην 

θνκκάηη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκνπ ε νπνία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο 

ζηελ Διιάδα πνπ εθάξκνζε ηηο ηερληθέο ηνπ TPM απφ ην 1995 θαη ζπλερίδεη έσο θαη ζήκεξα 

έρνληαο ήδε μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ WCM. Αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα ζηνρεπκέλσλ 

βειηηψζεσλ θαη απηφλνκεο ζπληήξεζεο ελψ παξαηίζεληαη θαη δείθηεο φπνπ απνηππψλεηαη ε 

εληππσζηαθή βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.  
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Κεθάιαην 1 Ζ Αλαγθαηφηεηα ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο 

(TotalProductiveMaintenance) θαη ηεοΠαξαγσγήο Παγθφζκηνπ Κιάζεο 

(WorldClassManufacturing) 
 

 

 ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ παγίσλ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο, αλ φρη ηνλ θπξηφηεξν, παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ηεο. πλεπψο ε ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζε ησλ παγίσλ απηψλ, ε αμηνπηζηία θαη ε 

αμία ηνπο απνηεινχζαλ πάληα θαη ζήκεξα αθφκα πην έληνλα πξσηαξρηθφ ζθνπφ θάζε 

επηρείξεζεο. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα κνληέια, εξγαιεία θαη ηερληθέο θαη έσο θαη 

ζήκεξα ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αξηζηνπνίεζε ηνπο. 

Ζ επηθξαηέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε θηινζνθία πνπ αλαπηχρζεθε θαη βξήθε 

εθαξκνγή ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο είλαη απηή 

ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο (TotalProductiveMaintenance). Όπσο ζα αλαιχζνπκε θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ν ζηφρνοηνπ TPMείλαηλααπμήζεηζεκαληηθάηελ παξαγσγή κηαο επηρείξεζεο 

κεηψλνληαο ην θφζηνο ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλθαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία. [1]. Δίλαη απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε φρη κφλν λα βάδεη ζηφρνπο, αιιά λα 

βάδεη ηνπο ζσζηνχο θαη λα έρεη ηα εξγαιεία λα ηνπο επηηχρεη. Ζ θηινζνθία ηνπ TPM βξίζθεη 

εθαξκνγή ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, εληνπίδεη ηεο απψιεηεο θαη 

παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο δίλνληαο έηζη ζηνλ νξγαληζκφ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη πφξνπο θαη λα ηνπο δηαζέζεη γηα αλάπηπμε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 θαη κεηά αλαπηχρζεθε ε θηινζνθία ηεο Παξαγσγήο 

Παγθφζκηνπ Κιάζεο (WorldClassManufacturing) ε νπνία ζήκεξα απνηειεί ην πην 

πξσηνπνξηαθφ εξγαιείν γηα ηηο Παγθνζκίνπ επηπέδνπ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο. θνπφο ηνπ WCM είλαη λα δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα εληζρχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο απψιεηεο. Ζ 

θηινζνθία απηή έξρεηαη λα ζπλελψζεη φιεο ηηο γλσζηέο ηερληθέο βειηίσζεο εκπιέθνληαο φινπο 

ηνπο ππαιιήινπο ζε φιν ην εχξνο ηνπ νξγαληζκνχ, απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο ησλ αγαζψλ, ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα έσο θαη ην θάζε ηκήκα πνπ έρεη ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα. Μέζα απφ ηελ 

αληηζηνίρηζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε θφζηνο (DeepCostDiveAnalysis) 
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εληνπίδνληαη νη ηνκείοζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ζπαηάιε ρξεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα 

γίλνπλ βειηηψζεηο.   

 

Οη κεγάιεο βηνκεραλίεο πνπ εθαξκφδνπλ ην WCM (Worldclassmanufacturers) φρη κφλν 

εθαξκφδνπλ ηηο βέιηηζηεο παξαγσγέο αιιά επίζεο έρνπλ θηάζεη ζην επίπεδν λα αλαθαιχπηνπλ 

λέεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχληαη πην αληαγσληζηηθνί απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηνλ παξαγσγηθφ 

ηνκέα.  

 

Όπσο ζα δνχκε θαη κέζα απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νη παξαπάλσ 

θηινζνθίεο ζπκβάινπλ ζηελ ζπλερή βειηίσζε θάζε εηαηξείαο θαη πξέπεη λα απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα παξακέλνπλ 

αληαγσληζηηθέο. 

 

 

 

 

  

 Βηβιηνγξαθία Κεθαιαίνπ 

[1]  J. ROBERTS, «TPM TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE HISTORY AND BASIC 

IMPLEMENTATION PROCESS».  
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Κεθάιαην 2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 
 

ην θεθάιαην απηφ πινπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπληήξεζεο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο νη επηρεηξήζεηο. Παξαηίζεληαη 

αλαθνξέο ζηελ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία γηα ην TPM θαη ην WCM αιιά θαη πην 

εμεηδηθεπκέλα γηα νξηζκέλνπο απφ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο φπσο ε ζπληήξεζε, απηφλνκε ή 

πξνιεπηηθή θαη ε ζπλερήο βειηίσζε κε ζθνπφ λα γίλεη κηα θξηηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλψλ, πνπ 

ήδε έρνπλ δηεμαρζεί 

 

 

2.1 Η ζπνπδαηόηεηα ηεο ζπληήξεζεο ησλ παγίσλ κηα επηρείξεζεο 

 

ηελ ζχγρξνλε αξζξνγξαθία ππάξρεη έληνλα ην ζέκα ηεο απηφλνκεο αιιά θαη ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

ε άξζξν ηνπ 

νAmirAzizi(EvaluationImprovementofProductionProductivityPerformanceusingStatisticalProcess

Control, OverallEquipmentEfficiency, andautonomousmaintenance, 2015)αλαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο Απηφλνκεο πληήξεζεο (ΑΜ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πλνιηθήο Απφδνζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ (ΟΔΔ) θαη ηνπ ηαηηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δηεξγαζηψλ 

(StatisticalProcessControl) πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο παξαγσγήο λα κπνξέζνπλ λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο ζηελ αγνξά θαη λα επηβηψζνπλ. Όπσο πξνθχπηεη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα  θάζε 

επηρείξεζε λαθάλεη εζηηαζκέλεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο παξαγσγήο ζε φξνπο 

παξαγσγηθφηεηαο θαζψο απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Καζνξηζηηθή είλαη θαη επαξνπζία ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ επίδνζεο, απνπζία 

απηψλ ζπλεπάγεηαη απνπζία γλψζεο γηα ηελ πξαγκαηηθή επίδνζε ησλ γξακκψλ παξαγσγήο.[2] 

 

Οκνίσο θαη απφ ην άξζξν ησλShaominWu, YiChen, QingtaiWu, 

ZhonglaiWang(Linkingcomponentimportancetooptimizationofpreventivemaintenancepolicy, 

2015)πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (PM) θαη ηνπ ζσζηνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο απφ κε δηαζεζηκφηεηα 
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ηνπ εμνπιηζκνχ. Όπσο ζα αλαιχζνπκε ε πξνηεξαηφηεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζπληήξεζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.[3] 

 

 

2.2 πλερήο βειηίσζε (ContinuousImprovement) 

 

Βαζηθφο ππιψλαο ηνπ TPM θαη ηνπ WCM φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη απηφο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ζηελ παξαγσγή. Οη SahnoJevgeni, 

ShevtshenkoEduard, ZahharovRoman αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηνπο 

(FrameworkforcontinuousimprovementofProductionProcessesandProductThroughput, 2015) 

ζηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ζηελ παξαγσγή θαη ηνλ ηξφπν ηεξάξρηζεο βάζε ηεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ησλ απσιεηψλ αλά πεξηνρή θαη εμνπιηζκφ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζν 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πην θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ επίδξαζή απηψλ ζηνπο δείθηεο 

απφδνζεο PerformanceIndicator (KPI). Με θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ιακβάλνληαο ηα απνηειέζκαηα νη κεραληθνί κπνξνχλ λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο 

δηνξζσηηθέο ηνπο ελέξγεηεο ηεξαξρψληαο απφ απηέο κε ην κεγαιχηεξν αληίθηππν. [4] 

 

 ΔλψζεάξζξνηνπογηαίδηνζέκαηεοζπλερνχοβειηίσζεονηAdrianoVarasquin, 

LeandroVazVieira, 

GillesBalbinotti(UseofWorkRoutinesofObservationTooltoPromoteContinuousImprovementinaPro

ductionLine. 2015) αλαθέξνληαη ζηελ δηαξθψο απμαλφκελε απαίηεζε πνπ δηαξθψο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν γηα ηειεηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ είλαη θνηλή πξαθηηθή ησλ νξγαληζκψλ φπνπ επηζπκνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πην απνηειεζκαηηθά κέζσ ηηο αλάπηπμεο 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Απινπνηψληαο ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο γξακκήο, κειεηψληαο θαη επαλαζρεδηάδνληαο νιφθιεξε ηελ γξακκή 

παξαγσγήο θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ κεηψλνληαη νη πεξηηηέο θηλήζεηο θαη κεηαθηλήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηψλνληαο ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Σν κέγηζην απνηέιεζκα ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.[5] 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815004257
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915008318
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 Αθφκα νη J. MoandA. Sinha(Continuous improvement, 2015), αναθέποςν σαπακηεπιζηικά 

όηι ε ζςνεσήρ βεληίωζε είναι ηο κλειδί πποκειμένος να έσει ένα μεσανολογικό ζύζηεμα ζςνέσεια 

και από πλεςπάρ αξιοπιζηίαρ αλλά και από πλεςπάρ και αππόζκοπηερ λειηοςπγίαρ. Αναθέπονηαι 

ζηον κύκλο πος σαπακηεπίδει ηεν διεπγαζία ηερ ζςνεσούρ βεληίωζερ, δελαδή ζσεδίαζε – κάνε – 

έλεγξε – δπάζε (plan-do-check-act). Σελ κεζνδνινγία ησλ 6ζ (Sixsigma) ε νπνία εθαξκφδεηαη 

κε επηηπρία θαη αλ πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ κπνξεί λα θάλεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή.[6] 

 

ΟηDaniel Jurburg, Elisabeth Viles, Carmen Jaca, Martin Tanco(Why are companies still 

struggling to reach higher continuous improvement maturity levels? 

Empiricalevidencefromhighperformancecompanies, 2015),αλαιχνπλ πσο ε ζπλερήο βειηίσζε 

απνηειεί ηελ πην δπλακηθή πξνζέγγηζε κηα εηαηξείαο πνπ ζέιεη λα θηάζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ηειεηφηεηα, σζηφζν ηνλίδνπλ ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία θαζψο απαηηεί 

ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη έληνλε πξνζπάζεηα απφ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. Αλαδεηθλχνπλ κέζα 

απφ ηελ κειέηε ηνπο ηελ έιιεηςε ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο επαξθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, 

πνζνηηθνπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο κε απνηέιεζκα λα  είλαη 

αλεπαξθή ή θαη ιάζνο νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη. [7] 

 

ε άξζξν ηνπο νη AbhishekJain&RajbirS. Bhatti, 

(OEEenhancementinSMEsthroughmobilemaintenance: aTPMconcept, 2015) εμεηάδνπλ πσο 

απφ ηελ ρξήζε λέσλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ζπληήξεζε ζηα πιαίζηα πάληα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ TPM θαη ζα κπνξνχζε λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ απφδνζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ (OEE) θαη λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Αλαιχνπλ πσο ζα κπνξνχζε κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο λα γίλεη 

απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ, αξρηθέο ξπζκίζεηο, ξπζκίζεηο θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαη 

έγθαηξε δηάγλσζε ή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ απνκαθξπζκέλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ ζεκαληηθέο απξφζκελεο βιάβεο πνπ ζα ζηνίρηδαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζε ρξφλν θαη άξα ζα είραλ θαη κεγαιχηεξν θφζηνο. [8] 

 

 

2.3 Κόζηνο βειηηζηνπνίεζεο παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ 
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Όπσο ζα αλαιχζνπκε θαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε επηινγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ζπληήξεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θφζηνο απηήο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο απηνχ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην άξζξν ησλLeiXiao, SanlingSong, XiaohuiChen, DavidW. 

Coit(Jointoptimizationofproductionschedulingandmachinegrouppreventivemaintenance, 2015)νη 

νπνίνη αλαιχνπλ ηα βέιηηζηα κνληέια πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο. ηα 

κνληέια απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ην θφζηνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηεο μαθληθέο βιάβεο θαη ην θφζηνο ηνπ άεξγνπ ρξφλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαζψο ε κε δηαζεζηκφηεηα κηαο γξακκήο ιφγν ζπληήξεζεο πξνθαιεί επηπιένλ θφζηνο ζηελ 

επηρείξεζε. Έλα πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κε κεγάια ελδηάκεζα δηαζηήκαηα 

κπνξεί λα έρεη κηθηφ θφζηνο θαη κηθξή δέζκεπζε ησλ γξακκψλ σζηφζν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ρακέλνπο ρξφλνπο εμαηηίαο κε αλακελφκελσλ βιαβψλ. Αληηζέησο έλα  πξφγξακκα κε πνιχ 

ζπρλά δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο κπνξεί λα απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ γξακκψλ αιιά νδεγεί ζε 

πνιχ πςειφ θαη πνιιέο θνξέο κε απνδεθηφ θφζηνο. [8] 

 

Σν ίδην ζέκα αλαδεηθλχεηαη θαη ζην άξζξν ησλ BramdeJonge, WarseKlingenberg, 

RuudTeunter, TiedoTingaνη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο κε ζηφρν ηελ κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ειάρηζην θφζηνο. 

(Reducing costs by clustering maintenance activities for multiple critical units, 2015). 

Καηαιήγνπλ φηη κε ηελ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο είλαη πνιχ πην εχθνιε 

ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπλεπψο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο ζπληήξεζεο (condition-basedmaintenance (CBM)) πην απνδνηηθφο. Χζηφζν ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπληήξεζεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο γξακκήο κπνξεί ηειηθά λα νδεγεί 

ζε κεγάιε ζπρλφηεηα ζπληήξεζεο θαη κε δηαζεζηκφηεηαο ηεο γξακκήο ζπλνιηθά θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζε κεγάιν, κε επηζπκεηφ θφζηνο. Πνιιέο θνξέο είλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη νκαδνπνίεζε 

ησλ εξγαζηψλ αθφκα θαη αλ ππάξρεη ππνιεηπφκελνο ρξφλνο δσήο ησλ εμαξηεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζεί ην πάγην φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν γηα ζπληήξεζε θαη λα κεησζεί 

ζην ειάρηζην ν άεξγνο ρξφλνο. Ζ πξνζέγγηζε απηή νδεγεί ηειηθά ζην ειάρηζην θφζηνο 

ζπληήξεζεο.[9] 

 

 

2.4 Η Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε (TPM) 
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Ζ πξψηε αλαθνξά ζηνλ φξν Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε 

(TotalProductiveMaintenance) γίλεηαη ην 1960 απφ ηνλ Nippondenso, έλαλ Ηάπσλα 

θαηαζθεπαζηήειεθηξηθψλ κεξψλ γηα απηνθίλεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη έσο θαη ζήκεξα είηε 

απηνχζηνο είηε παξαθξαζκέλνο ζε Οιηθή Σέιεηα Παξαγσγή (TotalPerfectManufacturing) γηα λα 

πεξηγξάςεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ φπνπ φιεο νη απψιεηεο 

έρνπλ εληνπηζηεί θαη ειαρηζηνπνηεζεί κε ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Ζ ζχγρξνλε αξζξνγξαθία γηα ην ζέκα ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο (TPM) 

αλαδεηθλχεη ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε κηα επηρείξεζε θαη παξνπζηάδεη επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα απφ δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο 

βηνκεραλίαο. 

 

Οη AbhishekJain, RajbirBhatti, HarwinderSingh(TotalProductiveMaintenance (TPM) 

implementationpractice: Aliteraturereviewanddirections, 2015) θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο ζπγθεληξψλνληαο θαη 

ζπγθξίλνληαο παξαδείγκαηα απφ παξαγσγηθνχο νξγαληζκνχο θαη εληνπίδνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ 

ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιά θαη ηα θελά πνπ πξνθχπηνπλ. Αλαιχνπλ ηηο βέιηηζηεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ TPM ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(SmallMediumEnterprises, SMEs), ελψ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα απηέο είλαη πνιχ 

πην θαζνξηζηηθφ θαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα κπνξνχλ φρη κφλν λα επηβηψζνπλ αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ζέζε 

ηνπο ζηελ αγνξά. Αλαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε ζπληήξεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί φρη σο 

θέληξν θφζηνπο αιιά σο ιεηηνπξγία κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.[10] 

 

Ο C. Shen αλαιχεη ζην άξζξν ηνπ 

(DiscussiononkeysuccessfulfactorsofTPM inenterprises, 2015) ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ TPM ζηηο επηρεηξήζεηο.Αλαιχεηηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο (TPM) ζε κηα επηρείξεζε είλαη δχν κε ηξία 

ρξφληα σζηφζν εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ην επίπεδν ηεο θάζε επηρείξεζεο ή 

νξγαληζκνχ. Μπνξεί ζε κηα επηρείξεζε κε κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ λα πάξεη έσο θαη πέληε 

ρξφληα. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα θαηαγξάςεη κηα επηρείξεζε αμηνζεκείσηα νθέιε δηαθέξεη θαη εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο. [11] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665642315000371
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 Δπηπιένλ νη DennisMcCarthy, NickRich(TheLean TPM MasterPlan, 2015) ζπλδπάδνπλ 

ηηο έλλνηεο ηηο ιηηήο δνκήο θαη ηεο Οιηθήο Σέιεηαο Παξαγσγήο (TotalPerfectManufacturing) ζε 

έλα εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Ζ ιηηή δνκή θαη δηαρείξηζε παξέρεη κηα ινγηθή ξνήο ζηελ 

παξαγσγή φπνπ ηα απνζέκαηα δελ κέλνπλ πνηέ ζηάζηκα ζηνλ θχθιν ηεο ρξεκαηηθήο ξνήο θαη 

ην TPMπαξέρεη ηα κέζα κέζσ ησλ νπνίσλ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί ρσξίο θακίαο 

κνξθήο απψιεηεο, είηε ιφγσ ειιαηησκαηηθψλ πξντφλησλ είηε απψιεηεο ρξφλνπ.[10] 

 

 Οη AdemirStefanoPiechnicki, AntonioVanderleyHerreroSola, FlávioTrojan(Decision-

makingtowardsachievingworld-classtotalproductivemaintenance, 2015)θαη απηνί αλαιχνπλ ηνπο 

θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ TPM ελψ πξνρσξψληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν αλαιχνπλ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη εηαηξείεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη πνιχ θαζνξηζηηθφ ε 

δηνηθεηηθή νκάδα λα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ζε θάζε θάζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο λα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ δχζθνιε θαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα εγθαηαιεηθζεί ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.[11] 

 

2.5 Η Παξαγσγή Παγθνζκίνπ Κιάζεο 

 

 ρεηηθά κε ηελ πην ζχγρξνλε θηινζνθία ηεο Παξαγσγήο Παγθνζκίνπ Κιάζεο 

(WorldClassManufacturing) ε ζχγρξνλε αξζξνγξαθία αλαθέξεηαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαζψο θαη ζην πιαίζην πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ κηα 

επηρείξεζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ WCM. 

 

Οη RajeshP. Mishra, RamBabuKodali, GajanandGupta, NidhiMundra ζην άξζξν ηνπο 

(DevelopmentofaFrameworkforImplementationof WorldClass ManufacturingSystemsUsingInterp

retiveStructuralModelingApproach, 2015)  επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ ην πιαίζην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ WCM θαζψο λα πεξηγξάςνπλ ην πψο έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα to εθαξκφζεη. 

ην πσο δειαδή ζα εθαξκνζηεί ν θάζε ππιψλαο θαη πνηα ζα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο δηνηθεηηθήο 

νκάδαο αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ. [14] 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114012268
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114012268
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Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ έρεη θάζε επηρείξεζε, πσο δειαδή κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο 

πειάηεο ηεο πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο κέζα ζε απνδεθηφ ρξφλν παξάδνζεο κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο, ζε απηφ απαληάεη ε θηινζνθία ηεο Παξαγσγήο Παγθνζκίνπ Κιάζεο  (WCM). 

ΑπηφπξνζπαζνχλλααλαδείμνπλθαηνηF. DeFelice, A. 

Petrillo(OptimizationofManufacturingSystemthrough World Class Manufacturing, 2015).Δπίζεο 

αλαιχνπλ ην πψο κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα παξαγσγήο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

WCM. Όπσο ζα δνχκε θαη ζηελ ζπλέρεηα πηνζεηψληαο απηή ηελ θηινζνθία νη εηαηξείεο πξέπεη 

αλαπηχζνπλ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. Σα δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

είλαη αξθεηά (ιηηή δνκή (Lean), 6ζ (Sixsigma), TPM) αιιά φπσο ζα δνχκε θαη ζην θεθάιαην 5 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο φια απηά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κέζα απφ ην WCM 

νδεγψληαο ηελ επηρείξεζε ζε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα θαη φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. [12] 

 

 Αθφκα νη AbhijeetKeshaoraoDigalwar, AnilJindal, KuldipSinghSangwan, 

(ModelingtheperformancemeasuresofWorldClassManufacturingusinginterpretingstructuralmodeli

ng, 2015) αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη ε κέηξεζε απφδνζεο ζηελ 

Παξαγσγή Παγθνζκίνπ Κιάζεο (WCM). Αλαδεηθλχνπλ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ εθαξκφδεη WCM 

θαη ηνλίδεηαη ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ κεηξήζεσλ απφθαζεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ.[16] 

 

2.6 πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο 

 

 Αλαηξέρνληαο ζηελ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ηα ζέκαηα ηεο ζπληήξεζεο 

ηνπ θφζηνπο απηήο, ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο αιιά θαη απηήλ γηα ην TPM θαη WCM 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη εκβάζπλζε ζηηο ηερληθέο 

θαη ηα εξγαιεία απηά θαζψο επίζεο θαη ζηηο θηινζνθίεο ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο 

θαη Παξαγσγήο Παγθνζκίνπ Κιάζεο. Ζ αλάγθε απηή είλαη αηηηνινγεκέλε θαζψο απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα αθφκα θαη γηα ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο 

ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη. Πνιιά άξζξα εζηηάδνπλ ζε 

πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ηα νθέιε αιιά θαη ηηο αδπλακίεο θαη λα 

πξνηείλνπλ ιχζεηο αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηελ θχζε θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο.  
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 Αθφκα εληνπίδεηαη ε αλάγθε γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ θαζψο είλαη γεγνλφο ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη απφ φιε ηε δηαζέζηκε 

αξζνγξαθία φηη φπνηα κεζνδνινγία ή θηινζνθία αθνινπζεζεί, ζε φπνην βαζκφ θαη βάζνο ε 

πινπνίεζή ηεο απαηηεί δηάζεζε πφξσλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ θαη απνηειεί κηα δχζθνιε θαη 

καθξά δηαδηθαζία γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα γίλεη απνδεθηή απφ ην ζχλνιφ ηνπο. 

 

 Όια ηα δεηήκαηα απηά ζα αλαιπζνχλ ζηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο πνπ αλαιχνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο, ηνπο ππιψλεο ησλ 

δπν θηινζνθηψλ TPM θαη WCM, πνπ θαιχπηνπλ νιφπιεπξα φιεο ηηο αλάγθεο ελφο νξγαληζκνχ 

φζν κεγάινο θαη πεξίπινθνο θαη αλ είλαη απηφο. 
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Κεθάιαην 3Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε (TotalProductiveMaintenance) 

 

3.1 Οξηζκόο 

 

 

Ζ πξνέιεπζεηνπ φξνπ"Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο» ακθηζβεηείηαη. Οξηζκέλνη 

ππνζηεξίδνπλ φηηεπηλνήζεθε γηα πξψηε θνξάαπφ Ακεξηθαλνχοθαηαζθεπαζηέοπξηλ απφ 

πεξίπνπ πελήληα ρξφληα. Άιινηηελ απνδίδνπλ ζε έλα πξφγξακκαζπληήξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθεζηα ηέιε ηεοδεθαεηίαο ηνπ 1960 απφηνλ Nippondenso, έλαλΗάπσλα 

θαηαζθεπαζηήειεθηξηθψλ κεξψλ γηα απηνθίλεηα. 

 

Σα πξψηα βηβιίαθαηάξζξα ζρεηηθά κεην TPMαπφ ηνλ θNakajimaθαηάιινπο Ηάπσλεο 

θαηΑκεξηθάλνπο ζπγγξαθείοάξρηζαλ λα εκθαλίδνληαηζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαοηνπ 1980. Δλψ ην 

1990 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηα πξψηα πλέδξηα ζηηο ΖλσκέλεοΠνιηηείεο. 

 

Σν TPM απνηέιεζε εμέιημε ηνπ TQM, (TotalQualityManagement), Οιηθή Γηνίθεζε 

Πνηφηεηαο, θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Ηαπσληθή βηνκεραλία ιίγν κεηάηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν. Όηαληα πξνβιήκαηαηεοζπληήξεζεοησλ εξγνζηαζίσλ πξνζεγγίζηεθαλ σο κέξνοηνπ 

πξνγξάκκαηνοΓηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο δηαπηζηψζεθε φηη νξηζκέλεο κέζνδνη φπσο ε 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε έπξεπε λα αλαζεσξεζνχλ ζε κηα πην ξεαιηζηηθή βάζε θαη κε ηελ 

ζπκκεηνρή πιένλ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλψλ. 

 

Με ηνλ φξν Οιηθή Παξαγσγηθήπληήξεζε(TPM) αλαθεξφκαζηε φρη απιά ζε 

έλαπξφγξακκαζπληήξεζεο ησλεγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά ζε κηα λέα 

νινθιεξσκέλε θηινζνθία δηαξθνχο βειηίσζεο. Ο ζηφρνοηνπ TPMείλαηλααπμήζεηζεκαληηθάηελ 

παξαγσγήαπμάλνληαοηαπηφρξνλα, ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλθαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία. [1] 

 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα αξρηθά TPM έρνπλ εξκελεπηεί θαη κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία 

κε επηθξαηέζηεξν ηνλ φξν TotalPerfectManufacturing(Οιηθή Σέιεηα Παξαγσγή) πνπ ζαλ ζηφρν 

έρεη λα απνηππψζεη ηελ ρξήζε ηεο θηινζνθίαο απηήο ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ελφο 

νξγαληζκνχ ή κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη φρη κφλν ζην θνκκάηη ηεο ζπληήξεζεο. 
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3.2 θνπόο 

 

θνπφο ηεο θηινζνθίαο ηνπ TPM είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαοκε ηελ 

εμάιεηςε ηεοζπαηάιεορξφλνπ θαη πφξσλ.Δπηδηψθεηλα ελζσκαηψζεηηε ζπληήξεζεζηελ 

θαζεκεξηλήαπφδνζεηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ζπληήξεζε δελ 

ζεσξείηαηπιένλσοθνζηνβφξαδξαζηεξηφηεηα. Οη λεθξνί ρξφλνηγηα ηε ζπληήξεζε είλαη πιένλ 

πξνγξακκαηηζκέλνη θαη απνηεινχλ κέξνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηφρνο είλαη λα 

κεησζεί ζην ειάρηζην ή έθηαθηε θαη κε αλακελφκελε ζπληήξεζε. 

 

Γηα λα γίλεηεπίδνζε απηή εζπληήξεζεείλαηέλαο παξάγνληαο πνπιακβάλεηαη ππφςε 

θαηάηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεοηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Κίλεηξα ηνπ TPM 

1. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απφ εξγαδφκελνπο κε ηζρπξφ 

θίλεηξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

2. Ζ ρξήζε νκάδαο ελεξγεηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ ησλ 

παξαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη νη επθαηξίεο γηα ηξνπνπνηήζεηο 

θαη βειηηψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ. 

Η κνλαδηθόηεηα ηνπ 

TPM 

Ζ θχξηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ TPM θαη ησλ άιισλ θηινζνθηψλ 

ζπληήξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ εκπιέθνληαη 

άκεζα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο. Παχεη λα ηζρχεη ε ινγηθή ηνπ 

«Δγψ (ρεηξηζηέο παξαγσγήο) ρεηξίδνκαη θαη Δζχ (ηκήκα ζπληήξεζεο) 

ζπληεξείο». 

ηόρνη ηνπ TPM 

1. Δπίηεπμε Μεδεληθψλ αηπρεκάησλ, Μεδεληθψλ βιαβψλ, 

κεδεληθψλ πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

2. πκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε φιε ηελ θιίκαθα ηνπ νξγαληζκνχ. 

3. ρεκαηηζκφο απηφλνκσλ νκάδσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ 

ησλ ελεξγεηψλ 

Άκεζα Οθέιε ηνπ TPM 

1. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά 1,5 κε 2 θνξέο  

2. Μείσζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 

3. Μείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαηά 30% 

4. 100% ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (Παξάδνζε ηεο απαηηνχκελεο 
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πνζφηεηαο αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη θαη ζηελ ζσζηή 

πνηφηεηα) 

5. Μείσζε αηπρεκάησλ 

Έκκεζα νθέιε ηνπ 

TPM 

1. Μεγαιχηεξν επίπεδν απηνπεπνίζεζεο ησλ αλζξψπσλ 

2. Καζαξνί θαη ιεηηνπξγηθνί εξγαζηαθνί ρψξνη 

3. Δπίηεπμή ησλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. 

4. Μεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 

5. Αλάπηπμε απφ ηνπο ρεηξηζηέο αηζζεκάησλ ηδηνθηεζίαο ησλ 

γξακκψλ παξαγσγήο θαη επζχλεο γηα απηέο 

Πίλαθαο 1 – θίλεηξα θαη νθέιε ηνπ TPM[13] 
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3.3 Φηινζνθία 

 

 

Ζπαξαγσγήθαηνηπαξαγσγηθέοκέζνδνηέρνπλεμειηρζείζεκαληηθάαπφηελεπνρήηεοβηνκερα

ληθήο επαλάζηαζεο. ηελ παξνχζα παγθφζκηα αγνξά είλαη θαζνξηζηηθφ γηα έλαλ νξγαληζκφ λα 

θαηαθέξλεη λα έρεη ιηηή δνκή, λα είλαη απνδνηηθφο, αληαγσληζηηθφο ζην θφζηνο θαη επέιηθηνο. 

Απηφ απαηηεί ηελ ρξήζε ησλ βέιηηζησλ παξαγσγηθψλ ηερληθψλ θαη φρη απνζπαζκαηηθψλ 

κεζφδσλ. 

 

ΣνπξφγξακκαΟιηθήο Παξαγσγηθήοπληήξεζεο(TPM) είλαη κηα θηινζνθίαζπληήξεζεο 

πνπ απαηηείηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπεξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έρεη αξθεηά θνηλά θαη ρξεζηκνπνηεί 

παξφκνηα εξγαιεία κεην δεκνθηιέο TQM (Γηνίθεζε ΟιηθήοΠνηφηεηαο).  

 

εκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη ε απαίηεζε γηα ζπλνιηθή δέζκεπζε γηαηνπξφγξακκααπφ 

ηε δηνίθεζε ζε αλψηεξνεπίπεδν, φπσο επίζεο ε αλάζεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

εμνπζίαολααλαιακβάλνπλ δηνξζσηηθήδξάζε θαζψο θαη ην φηη πξέπεη λα ππάξρεη δέζκεπζε γηα 

κηα καθξνρξφληα πξνζπάζεηα θαζψο ε θηινζνθία ηνπ TPM ζα πάξεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

εδξαησζεί θαη ζίγνπξα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. Ζ αιιαγή ζηελ λννηξνπία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηνλ ξφιν πνπ πξέπεη λα παίμνπλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηαδηαθά. 

 

 

 

Πίλαθαο 2 – Αλάιπζε νξηζκνχ TPM  

Σ-TOTAL (ΟΛΙΚΗ)

•Ολικι απόδοςθ

•Ολικι αξιοποίθςθ του 
εργατικοφ δυναμικοφ

•Ολικι αξιοποίθςθ του 
κφκλου ηωισ του 
εξοπλιςμοφ

P-PRODUCTIVE 
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ)

•Μεγιςτοποίθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ μζςω:

•Μθδζν ατυχθμάτων

•Μθδζν ποιοτικών 
προβλθμάτων

•Μθδεν Βλαβών

Μ - Maintenance 
(ΤΝΣΗΡΗΗ)

•υντιρθςθ που καλφπτει 
όλο τον κφκλο ηωισ του 
παργωγικοφ ςυςτιματοσ 

•Διαδικαςίεσ

•Εργοςτάςιο

•φςτθμα διοίκθςθσ 
παραγωγισ

ΟΡΙΜΟ TPM 



24 
 

3.4 Οη 8 ππιώλεο ηνπ TPM 

  

Ζ Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα νηθνδφκεκα 

βαζηδφκελν ζε ππιψλεο. Σν JapanInstituteofPlantMaintenance φξηζε 8 ππιψλεο γηα λα πεηχρεη 

ην ζηφρν γηα:  

 0 αηπρήκαηα 

 0 βιάβεο 

 0 ειιαηησκαηηθά πξντφληα 

 

 

Δηθφλα 1 – Οη 8 ππιψλεο ηνπ TPM 
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3.4.1 Δζηηαζκέλε Βειηίσζε (Focus Improvement – F.I.) 

 

Kai ζεκαίλεη αιιαγή θαη Zen ζεκαίλεη θαιφ. Ζ Δζηηαζκέλε Βειηίσζε 

(FocusImprovement – F.I.) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε γεληθή 

απνηειεζκαηηθφηαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ κέζσ ηεο 

εμάιεηςεο ησλ απσιεηψλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ απνδφζεσλ.[14]. 

 

 

Δηθφλα 2 - Αλαζθφπεζε ηνπ Ππιψλα Δζηηαζκέλεο Βειηίσζεο 

 

ηφρνο ηεο FI είλαη νη Μεδεληθέο Απψιεηεο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε εμάιεηςε ησλ αζηνρηψλ, ησλ αηειεηψλ θαη άιισλ 

αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ – κε άιια ιφγηα ησλ απσιεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ.[15] Ζ αξρή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ είλαη φηη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

κηθξψλ βειηηψζεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή θίλεζε ζε έλα νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ απ‟ φηη 

Αλαζθόπεζε ηνπ Ππιώλα Δζηηαζκέλεο Βειηίσζεο 

«Πξνζέγγηζε αέλασλ θύθισλ» 

1. Αμηνιόγεζε 

ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο 

2. Αλάπηπμε 

Απσιεηώλ 

Δζηηαζκέλεο 

Βειηίσζεο 

5. Οηθνδόκεζε 

κνληέινπ 

κεδεληθώλ 

απσιεηώλ 

4. Βειηίσζε ζε 

παξαγσγηθόηεηα θαη 

επειημία 

6. Αλάθηεζε & 

βειηίσζε ησλ 

standards 

απώιεηεο 

ΟΔΔ 
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κεξηθέο βειηηψζεηο κεγάιεο αμίαο [16]. Δίλαη γεγνλφο φηη νη κεραλέο εηθνληθά πξαγκαηνπνηνχλ ην 

100 % απφ ηελ παξαγσγηθή εξγαζία. Σν κφλν πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη είηε απηνί είλαη 

ρεηξηζηέο, ηερληθνί, κεραληθνί ή κάλαηδεξ είλαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κεραλψλ κε 

φπνηνλ ηξφπν ρξεηάδεηαη. Όζν πην θαιά ιεηηνπξγήζνπλ νη κεραλέο ηφζν ην εξγνζηάζην ζα γίλεη 

παξαγσγηθφηεξν θαη ε εηαηξία αθφκε πην επηηπρεκέλε. [17] Με ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο 

ιεπηνκεξνχο θαη ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία Kaizen 

απαιείθνληαη νη απψιεηεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο 

παξαγσγήο αιιά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο επίζεο. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ Kaizen.   

 

Πνιηηηθή Kaizen 

Ζ πνιηηηθή ηνπ KAIZEN πεξηιακβάλεη: 

• ελάξηα πξαθηηθήο κεδεληθψλ απσιεηψλ ζε θάζε ζθαίξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

• πλερήο αλαδήηεζε γηα ηελ επίηεπμε κείσζεο ησλ δαπαλψλ.  

• πλερήο επηδίσμε ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

• Δθηελήο ρξήζε ηεο αλάιπζεο παξαγσγηθήο ζπληήξεζεο σο εξγαιείν γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

απσιεηψλ.  

• Δζηίαζε ζηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ κεραλψλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο.  

 

Δξγαιεία    

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη: 

• ΑλάιπζεΠαξαγσγηθήοπληήξεζεο (Productive Maintenance Analysis)  

• Αλάιπζε Γηαηί-Γηφηη (Why-WhyAnalysis)  

• Πεξίιεςε ησλ απσιεηψλ  

• Καηάινγνο Βειηηψζεσλ   

• πλνπηηθφ Φχιιν Βειηηψζεσλ 
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3.4.2 Απηφλνκεπληήξεζε (Autonomous Maintenance – A.M.) 

 

Απηφλνκε πληήξεζε (AutonomousMaintenance – A.M.) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

νη ρεηξηζηέο δέρνληαη θαη κνηξάδνληαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο (ζε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε) γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο πγείαο ηνπ εμνπιηζκνχ. [18]Ζ θηλεηήξηνο δχλακή ηεο είλαη ε 

δεκηνπξγία εξγαηψλ εηδηθεπκέλσλ ζηνλ εμνπιηζκφ έηζη ψζηε λα πξνθπιάζζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο 

εμνπιηζκφ. [19] Ζ A είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο TPM. πλδέεηαη κε 

ηελ εμέιημε ησλ γλψζεσλ ησλ ρεηξηζηψλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο κηθξνχο 

ζηφρνπο ηεο ζπληήξεζεο, δίλνληαο έηζη ηελ ειεπζεξία ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο 

ζπληήξεζεο λα μνδέςνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία 

θαη ζηηο ηερληθέο επηζθεπέο. Ζ A πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαηψλ. Ο θαζέλαο 

ηνπο ζπληεξεί ηνλ δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ θαη θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δίλαη ν πην βαζηθφο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο TPM. Αλ 

νη δηαδηθαζίεο ηεο A είλαη αλεπαξθείο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα δε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αθφκα θαη αλ νη ππφινηπνη ππιψλεο ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά. [20] 

 

Πνιηηηθή   

Ζ A εμνπζηνδνηεί ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλνπλ πεπεηξακέλνη δηεπζπληέο 

ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, δειαδή:  

• Να κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ζεκάδηα παξαγσγηθψλ απσιεηψλ.  

• Να αλαθαιχπηνπλ ηηο ελδείμεηο νπνηαζδήπνηε αλσκαιίαο.  

• Να κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε απηέο ηηο αλαθαιχςεηο επηδηψθνληαο ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  

 

ηόρνη  

•Πξφβιεςε ηεο επηδείλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ζσζηέο εξγαζίεο θαη θαζεκεξηλέο 

επηζεσξήζεηο.  

• Δπαλαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηδαληθή ηνπ θαηάζηαζε κε ζσζηή δηνίθεζε. • Καζηέξσζε 

ησλ βαζηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξεζεί ν εμνπιηζκφο θαιά ζπληεξεκέλνο.   
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Βήκαηα    

Βήκα 1ν: Αξρηθόο θαζαξηζκόο  

• Δπφπηεο θαη ρεηξηζηήο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ κηα εκεξνκελία γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θαζαξηζκνχ.  

• Πξέπεη λα ηαθηνπνηεζνχλ φια ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ.  

• Σελ εκέξα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, νη ππάιιεινη πξέπεη λα θαζαξίζνπλ πνιχ θαιά ηνλ 

εμνπιηζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο.  

• θφλε, ιεθέδεο, πεηξέιαην θαη γξάζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ.  

• Γηαξξνή πεηξειαίνπ, ραιαξά θαιψδηα,  ραιαξέο βίδεο, δηαβξσκέλα έδξαλα είλαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ.  

• ηε ζπλέρεηα, ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη επηζπλάπηνληαη εηηθέηεο 

φπνπ απηά παξνπζηάδνληαη. Λεπθέο εηηθέηεο ηνπνζεηνχληαη φπνπ ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρεηξηζηέο ελψ θφθθηλεο φπνπ ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα ηνπ 

ηκήκαηνο ζπληήξεζεο.  

• Σν πεξηερφκελν ηεο εηηθέηαο κεηαθέξεηαη ζε έλαλ θαηάινγν.  

• εκεηψλεηαη ε πεξηνρή πνπ ήηαλ απξφζηηε.  

• Ο αξρηθφο θαζαξηζκφο  ηειεηψλεη φηαλ ηα αλνηθηά κέξε ηεο κεραλήο θιείζνπλ θαη ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία ε κεραλή.   

 

Βήκα 2ν: Δμάιεηςε πεγώλ αθαζαξζηώλ θαη δύζθνια θαζαξηδόκελσλ θαη 

επηζεσξνύκελσλ ζεκείσλ  

• Οη απξφζηηεο πεξηνρέο πξέπεη λα γίλνπλ εχθνια πξνζβάζηκεο. Γηα παξάδεηγκα, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην ν ρεηξηζηήο λα αλνίμεη κηα πφξηα γηα λα πξνβεί ζηελ επηζεψξεζε ηεο κεραλήο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αθξπιηθά θχιια απφ ηα νπνία θαλείο κπνξεί λα πεξάζεη 

εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην ζψκα ηνπ, δηαηεξψληαο έηζη ειεχζεξα ηα ρέξηα ηνπ αλ 

ελδερνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα θξαηάεη θάπνην εξγαιείν.  

• Γηα λα απνηξαπεί ην ιχζηκν ησλ κεραλψλ ζηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

• Οξηζκέλα απφ ηα κέξε ησλ κεραλψλ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα απνηξαπεί ε 

ζπζζψξεπζε ξχπσλ θαη ζθφλεο.   

 

Βήκα 3ν: Γεκηνπξγία θαη ηήξεζε πξνηύπσλ θαζαξηζκνύ, επηζεώξεζεο, ιίπαλζεο  

• Σν πξφγξακκα JH πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη λα αθνινπζεζεί απζηεξά ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο ηνπ.  
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• Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζρέδην ζρεηηθά κε ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ επηζεψξεζε θαη ηε 

ιίπαλζε. • Δίλαη απαξαίηεην, ην ζρέδην ην νπνίν ζα πινπνηεζεί λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο 

φπσο πφηε ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο, ηη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη πψο απηέο ζα 

πινπνηεζνχλ.   

 

Βήκα 4ν:  Γεληθή επηζεώξεζε  

• Οη ππάιιεινη εθπαηδεχνληαη ζε επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα, 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ιηπαληηθά, ςπθηηθά κέζα, ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο θίλεζεο, κπνπιφληα, πεξηθφριηα αζθαιείαο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο.  

• Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο αιιά θαη 

ζηελ βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ εγρεηξίδησλ επηζεψξεζεο.  

• ε απηφ ην ζεκείν, νη ρεηξηζηέο κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ κέζα απφ απηή ηελ εθπαίδεπζε. Απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

εκβάζπλζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο ζπληήξεζεο απηψλ.   

 

Βήκα 5ν: Απηόλνκε επηζεώξεζε  

• Υξεζηκνπνηνχληαη λέεο κέζνδνη θαζαξηζκνχ θαη ιίπαλζεο.  

• Κάζε ππάιιεινο πξνεηνηκάδεη ην δηθφ ηνπ απηφλνκν δηάγξακκα/πξφγξακκα θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ επφπηε.  

• Σα κέξε πνπ δελ έρνπλ εκθαλίζεη πνηέ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή πνπ δελ ρξεηάδνληαη 

νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε αθαηξνχληαη απφ ηνλ Καηάινγν Δπηζεψξεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία.  

• Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη επηζεψξεζεο κεηψλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία.   

 

Βήκα 6ν: Σππνπνίεζε  

• Μέρξη ην βήκα απηφ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή κφλν ζηα κεραλήκαηα θαη ζηνλ εμνπιηζκφ. 

Δληνχηνηο, ζε απηφ ην βήκα νξγαλψλνληαη νη πεξηνρέο γχξσ απφ ηα κεραλήκαηα. Σα 

απαξαίηεηα αληηθείκελα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζσζηά έηζη ψζηε ν ρξφλνο εχξεζήο ηνπο λα 

κεηψλεηαη ζην ειάρηζην.  

• Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη θακία δπζθνιία ζην λα πάξεη 

θαλείο νπνηνδήπνηε αληηθείκελν.  

• Ο θάζε ρεηξηζηήο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο εξγαζίαο απζηεξά.  

• Σα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη έγθαηξα έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα 

είλαη δηαζέζηκα.   
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Βήκα 7ν: Απηόλνκε δηαρείξηζε Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ απηόλνκεο 

ζπληήξεζεο θαη πξνώζεζε ζπλερώλ βειηηώζεσλ. 

  

Γεκηνπξγνχληαη απηφλνκεο νκάδεο εξγαζίαο νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 

θαζνδήγεζε, λα αληηιακβάλνληαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ αλάινγα 

θξνληίδνληαο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο. 

 Οη νκάδεο απηέο έρνπλ απφ κφλεο ηνπο αλαζέζεη θαζήθνληα θαη ξφινπο ζηα κέιε ηνπο 

θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ παξαγγειία 

ησλ αληαιιαθηηθψλ αιιά θαη ησλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ. 
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3.4.3 Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε (PlannedMaintenance – P.M.) 
 

Ο ξφινο ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο (PlannedMaintenance – P.M.)  έγθεηηαη 

ζηελ αχμεζε ηεο επίδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο 

(κέρξη θαη 30 %), κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηακαηεκάησλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ελφο νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο. Σν 

ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κε:  

 ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο 

 εκπινθή ησλ ρεηξηζηψλ παξαγσγήο.  

 

Οξηζκόο ζηόρσλ θαη αλάπηπμε   

Έλα ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο νξίδεη ηνπο ζηφρνπο γηα:  

 θαζπζηεξήζεηο (% πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξφλνπ) 

 βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο (πιήζνο βιαβψλ/κήλα) 

 θφζηνο ζπληήξεζεο (€/κνλάδα) 

 αχμεζε ηνπ OPI (%) 

 δηαζεζηκφηεηα, ζπληεξεζηκφηεηα θαη δείθηεο επίδνζεο .   
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3.4.4 Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε (Training&Education – T.&E.) 
 

ηφρνο είλαη λα ππάξρνπλ πνιιψλ εηδηθνηήησλ, αλαδσνγνλεκέλνη ππάιιεινη κε πςειφ 

εζηθφ πνπ λα είλαη πξφζπκνη λα δνπιέςνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο 

απνηειεζκαηηθά θαη αλεμάξηεηα. Πξνζθέξεηαη εθπαίδεπζε ζηνπο ρεηξηζηέο γηα λα αλαβαζκίζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Γελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ λα μέξνπλ κφλν ην πψο γίλεηαη κηα εξγαζία, δειαδή 

δελ έρνπλ ηερλνγλσζία (know-how), αιιά ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επίζεο ην γηαηί ζπκβαίλεη 

θάηη (know-why). Οη ρεηξηζηέο κέζα απφ ηελ εκπεηξία θεξδίδνπλ ηελ ηερλνγλσζία, γλσξίδνπλ ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα. Δίλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ κία θαηάζηαζε ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο 

νχηε γηαηί ην θάλνπλ έηζη. Χο εθ ηνχηνπ γίλεηαη απαξαίηεην λα εθπαηδεπζνχλ ζην λα 

αληηιακβάλνληαη ην γηαηί παξνπζηάδεηαη έλα πξφβιεκα, λα απνθηήζνπλ δειαδή ην know-why.  

 

Οη ππάιιεινη πξέπεη λα εθπαηδεπζνχλ θαη λα πεξάζνπλ απφ ηηο ηέζζεξηο θάζεηο κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο/αληηθεηκέλνπ. Ο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εξγνζηάζην ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ νπνίνπ ζα απνηειείηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ρεηξηζηέο. Οη ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ είλαη νη εμήο [14]: 

• Φάζε 1ε: Σίπνηα δελ είλαη γλσζηφ.  

• Φάζε 2ε: Οη ρεηξηζηέο γλσξίδνπλ ηελ ζεσξία αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ.  

• Φάζε 3ε: Μπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηε ζεσξία αιιά δελ κπνξνχλ λα ηε δηδάμνπλ.  

• Φάζε 4ε: Μπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηε ζεσξία αιιά θαη λα ηε δηδάμνπλ.   

 

Πνιηηηθή   

• Δζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηερληθψλ.  

• Γεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ 

γίλνληαη αληηιεπηέο.  

• Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηάξηηζεο θαη ζεκηλάξηα θ.ιπ. θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππαιιήισλ  

• Καηάξηηζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θνχξαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη γηα λα γίλεη ε εξγαζία πην 

επράξηζηε.   

 

ηόρνη   

• Δπίηεπμε θαη δηαηήξεζε κεδεληθψλ απσιεηψλ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο/ δεμηνηήησλ/ηερληθψλ.  

• 100 % ζπκκεηνρή ζην ζρέδην πξφηαζεο.   
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Βήκαηα   

 Βήκα 1ν: Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ αιιά θαη 

ηε ζπληήξεζε ηνπο 

 Βήκα 2ν: Έιεγρνο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

 Βήκα 3ν: Καζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο επάλσ ζηε δηαβάζκηζε. 

 Βήκα 4ν: Καηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο. 

 Βήκα 5ν: Πξνεηνηκαζία ηνπ εκεξνινγίνπ θαηάξηηζεο 

 Βήκα 6ν: Ξεθίλεκα ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο.  

 Βήκα 7ν: Αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κειέηε ηεο κειινληηθήο πξνζέγγηζεο.  

 

 

3.4.5 Γηαρείξηζεο ηεο αλάπηπμεο(EarlyManagement) 
 

 

Ζδηαρείξηζε ηεο 

αλάπηπμεοαπνηειείηνλπέκπηνππιψλαηνπTPMθαηζηνρεχεηζηνλακεηψζεηηνλαπαηηνχκελνρξφλνγη

αηελαλάπηπμελένπ εμνπιηζκνχ θαη λέσλπξντφλησλ. 

Αμηνπνηείηελγλψζεαπφηνποπξνεγνχκελνποππιψλεοθαηελζσκαηψλεηηεοβειηηψζεηο ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 

Οππιψλαοαπηφορσξίδεηαηζεδχνζθέιε. 

Σνπξψηναθνξάηελδηαρείξηζεγηαηνλεμνπιηζκφθαηνδεχηεξνογηαηαπξντφληα. 

Καηηαδχνζηνρεχνπλζηελκείσζεησλρακέλσλρξφλσλκέζσησλζηαδίσληνπζρεδηαζκνχ, ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο. 

 

Σν πξψην ζθέινο βάδεη σοζηφρνφινο ν λένο εμνπιηζκφο λα είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα 

κελ έρεη ειαηηψκαηα θαη βιάβεο έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ην θφζηνο ηεο 

ζπληήξεζεο. 

 

Σνδεχηεξνζθέινοζηνρεχεηζηνλακεηψζεηηνπορξφλνποπνπαπαηηείηαηαπφηηονκάδεοεξγαζία

ογηαλααλαπηπρζείέλαλένπξντφλ θαη ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη φηη απηφ ζα γίλεη κε κεδέλ πνηνηηθέο 

απψιεηεο. 
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3.4.6 πληήξεζεΠνηφηεηαο (Progressive Quality – P.Q.) 
 

 

H πληήξεζε Πνηφηεηαο (Progressive Quality – P.Q.) είλαη ε θαζηέξσζε ζπλζεθψλ νη 

νπνίεο ζα απνθιείζνπλ ηελ εκθάληζε αηειεηψλ θαη ζα ειέγρνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα 

εμαιείςνπλ απηέο ηηο αηέιεηεο. 

 

Δπηηπγράλεηαη θαζηεξψλνληαο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε κεδεληθέο απψιεηεο, 

δηαηεξψληαο ηηο ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, εξεπλψληαο θαη παξαθνινπζψληαο ηηο ψζηε λα κελ 

παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο θαη εθηειψληαο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πξηλ εκθαληζηνχλ νη αηέιεηεο ή 

αζηνρίεο εμνπιηζκνχ/δηαδηθαζηψλ. Κεληξηθή ηδέα ηεο PQ είλαη φηη εζηηάδεη ζηελ πξφιεςε, πξηλ 

ζπκβεί θάηη (πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αηηία πξνζέγγηζε) αληί λα θαζνξίδεη αληίκεηξα αθνχ 

ζπκβεί θάηη (πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα πξνζέγγηζε). [21] 

 

Ζ PQ ππνζηεξίδεη έλα ζηφρν-θιεηδί ηνπ TPM, ηελ επηβεβαίσζε φηη εμνπιηζκφο θαη 

δηαδηθαζίεο είλαη ηφζν αμηφπηζηα, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ πάληα νξζά. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο PQ είλαη λα κπεη ν εμνπιηζκφο, νη δηαηάμεηο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηα εξγαιεία 

ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν 

ίδην ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο 

επίζεο θαη κε ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Δπηπξφζζεηα, ζηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο πληήξεζεο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ε 

θαηάξγεζε ηεο επηηαρπλφκελεο επηδείλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε εμέιημε εηδηθεπκέλσλ θαη ηθαλψλ ρξεζηψλ. [19]. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

PQ ζέηνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα απνθιίλνπλ απφ πνηνηηθέο αηέιεηεο. Δίλαη 

ζχκθσλεο κε ηνλ βαζηθφ θαλφλα πνπ επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε άξηζηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα 

επηηεπρζεί ε άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ειέγρνληαη θαη κεηξνχληαη κέζα ζην 

ρξφλν γηα λα επηβεβαησζεί φηη νη κεηξνχκελεο ηηκέο είλαη κέζα ζηηο πξφηππεο έηζη ψζηε λα 

απνηξαπνχλ νη αηέιεηεο. Ζ κεηαβνιή ησλ κεηξήζεσλ παξαθνινπζείηαη γηα λα κπνξεί θαλείο λα 

πξνβιέςεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο αηειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη γηα λα ιάβεη πξνιεπηηθά 

κέηξα αληηκεηψπηζεο.  

 

Πνιηηηθή   
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 Καηαζηάζεηο απαιιαγκέλεο απφ αηέιεηεο θαη έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Δζηίαζε ζηελ πξφιεςε ησλ αηειεηψλ απφ ηελ πεγή ηνπο.  

 Δζηίαζε ζην poka-yoke ζχζηεκα (κε λνζεχζηκν ζχζηεκα).  

 Πξνγξακκαηηζκέλε αλαδήηεζε θαη δηαρσξηζκφο ησλ αηειεηψλ.  

 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ρεηξηζηψλ.   

 

ηόρνη   

 Δπίηεπμε θαη δηαηήξεζε κεδεληθψλ θαηαγγειηψλ πειαηψλ.  

 Διάηησζε αηειεηψλ δηαδηθαζίαο θαηά 50 %.  

 Διάηησζε θφζηνπο πνηφηεηαο θαηά 50 %.  

 

Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ (datarequirements) 

 

Οη αηέιεηεο ζηελ πνηφηεηα δηαθξίλνληαη ζε αηέιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πειάηε 

(customer-enddefects) θαη ζε εζσηεξηθέο αηέιεηεο (in housedefects). Γηα ηα δεδνκέλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε (customer-enddata), πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ζέκαηα φπσο απνξξίςεηο γξακκψλ παξαγσγήο θαη θαηαγγειίεο δηαθφξσλ ηνκέσλ, ελψ νη 

εζσηεξηθέο αηέιεηεο πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε πξντφληα θαη δηεξγαζίεο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα:  

 Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πξντφληα (datarelatedtoproduct) Αηέιεηεο πξντφλησλ, κέγεζνο 

αηέιεηαο, δηαρσξηζκφο ζε νπζηψδε θαη επνπζηψδε, ζέζε ηεο αηέιεηαο ζε ζρέζε κε ην 

ζρεδηάγξακκα, κέγεζνο θαη ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηεο αηέιεηαο, ηάζε εκθάληζεο ζηελ αξρή 

θαη ζην ηέινο θάζε παξαγσγήο, ηαρχηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο δηαθνπήο/ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ/ηεο πεξηνδηθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο (datarelatedtoprocesses): πλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα 

κία κεκνλσκέλε ππφ-δηεξγαζία (sub-process) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο, ηηο κεζφδνπο, 

ηα πιηθά θαη ηηο κεραλέο, ηππνπνηεκέλεο ξπζκίζεηο/ζπλζήθεο ηεο ππνδηεξγαζίαο, πξαγκαηηθφ 

αξρείν ησλ ξπζκίζεσλ/ζπλζεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα εκθάληζεο ηεο αηέιεηαο. [22] 

 

 

 

3.4.7 Ζ εθαξκνγή ηνπ TPM ζηα γξαθεία 
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ΖθηινζνθίαηνπTPMβξίζθεηεθαξκνγήφρηκφλνζηνηκήκαηεοπαξαγσγήοαιιάζεφιαηαηκήκ

αηαελφονξγαληζκνχ. 

ηνθνκκάηηησλγξαθείσληνTPMβξίζθνπλεθαξκνγήνηππιψλεοηεοΔζηηαζκέλεοβειηίσζεοθαηηεοΔ

θπαίδεπζεοζηνρεχνληαοζηνλαεγθαηαζηήζνπλ πην παξαγσγηθέο θαη βηψζηκεο δηαδηθαζίεο. 

Αλαιχνληαο ηηο απψιεηεο ζε φια ηα επίπεδα, 

ζπκβάινπλζηελαλάπηπμεεπέιηθησλπνιηηηθψλγηαηνπξνζσπηθφθαη επηηξέπνπλζηεδηαρείξηζεησλ 

πεξηφδσλ κεθφξην εξγαζίαο ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. 

Σναξρηθφζηάδηνγηαηελεθαξκνγήηνπππιψλαείλαην νξηζκφο ζηφρσλ γηα φια ηα ηκήκαηα 

πνπ ζα ππεξεηνχλ ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σανθέιεηνπνξγαληζκνχείλαηπνιιαπιά αθνχ ειαρηζηνπνηεί ηηο απψιεηεο ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν 

φρη κφλν ζε επίπεδν γξαθείσλ αιιά ζε φιν ην εχξνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Απηφζπκβάιεηζηελκείσζεηνπθφζηνπο, ζηελ βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ.[23] 

Ζ TPM γξαθείνπ εμεηάδεη δψδεθα ζεκαληηθέο απψιεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαηαθνινχζσο: 

1. Απψιεηα επεμεξγαζίαο. 

2. Απψιεηα δαπαλψλ ζε ηκήκαηα φπσο νη πξνκήζεηεο, νη ινγαξηαζκνί, 

ηνκάξθεηηλγθ, νη πσιήζεηο ηα νπνία νδεγνχλ ζε κεγάινπο θαηαιφγνπο. 

3. Απψιεηα ιφγσ δχζθνιεο επηθνηλσλίαο. 

4. Απψιεηα κε απαζρφιεζεο. 

5. Απψιεηα νξγάλσζεο. 

6. Απψιεηα αθξίβεηαο. 

7. Γηαθνπή εμνπιηζκνχ γξαθείσλ. 

8. Γηαθνπή θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη fax. 

9. Υξφλνο πνπ μνδεχεηαη ζηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

10. Με δηαζεζηκφηεηα ηεο ζσζηήο, ζε απεπζείαο ζχλδεζε, 

θαηάζηαζεοαπνζεκάησλ. 

11. Καηαγγειίεο πειαηψλ ιφγσ κε απνδνηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

12. Γαπάλεο ζηηο απνζηνιέο θαη αγνξέο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

 

 

3.4.8 Τγηεηλή, Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο (Health, 

Safety&EnvironmentalProtection – H.S.&E.P) 
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Ζ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε πξφβιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη 

ε εμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο TPM. [Suzuki, 1994] Καλέλα πξφγξακκα 

TPM δελ είλαη ζεκαληηθφ αλ δελ εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ θαη 

κε ηελ αζθάιεηα.  Διαηησκαηηθφο ή κε αμηφπηζηνο εμνπιηζκφο είλαη πεγή θηλδχλνπ γηα ηνλ 

ρεηξηζηή θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ο ζηφρνο ηεο TPM γηα κεδεληθέο αηέιεηεο θαη γηα κεδεληθέο 

αζηνρίεο ππνζηεξίδεη άκεζα ηελ ηδέα ησλ κεδεληθψλ αηπρεκάησλ.  

 

Ζ ΑΜ δηδάζθεη ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ πψο λα ρεηξίδνληαη ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ 

θαη λα δηαηεξνχλ θαζαξφ θαη νξγαλσκέλν ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Σα 5S εμαιείθνπλ ηηο κε 

αζθαιείο ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη ρεηξηζηέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο TPM θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπλ θαη λα επηιχζνπλ ηηο αλσκαιίεο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε κε 

αζθαιείο θαηαζηάζεηο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ κε εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξηζηέο 

ειαρηζηνπνηείηαη ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο TPM. Οη ρεηξηζηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, ε νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ξαγδαία θαη εληζρχνληαη ζαλ κέξνο απφ ηεο PQ ηεο TPM.   

 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή    

χγρξνλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα δείρλνπλ φηη 88 % απφ απηά 

πξνθιήζεθαλ απφ κε αζθαιείο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ, 10 % απφ κε αζθαιείο θπζηθέο 

ζπλζήθεο. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πίζσ απφ θάζε ζαλαηεθφξν αηχρεκα θξχβνληαη 29 

ζνβαξά αηπρήκαηα θαη πάλσ απφ 300 κηθξναηπρήκαηα θαη αλ πάεη θαλείο αθφκα πην πίζσ ζα 

αλαθαιχςεη πάλσ απφ 300 ρηιηάδεο αλαζθαιείο ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαζηάζεηο.  
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Δηθφλα 3 – Ππξακίδα αλαινγίαο αηπρεκάησλ 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ TPM θαη ηα εξγαιεία πνπ ζέηεη γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ ηαθηνπνίεζε θαη 

θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κεηψλνπλ θαηά πνιχ ηελ βάζε ηνπ παγφβνπλνπ θάλνληαο ην λα 

βπζηζηεί, απνθεχγνληαο έηζη ηα πνιχ ζνβαξά αηπρήκαηα. 

1 κανατθφόρο 
ατφχθμα

29 ςοβαρά 
ατυχιματα

300 μικροατυχιματα

3.000 παρολίγον ατυχιματα

300.000 αναςφαλείσ ςυμπεριφορζσ
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Δηθφλα 4 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ παγψβνπλνπ 

 

Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο   

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο TPM. χκθσλα κε ηνλ Ichikawa, ε βηνκεραληθή δηνίθεζε ηνπ 

21νπ αηψλα δε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή αλ παξαγθσληζηνχλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Βηνκεραληθή δηνίθεζε πνπ δε ιακβάλεη ππφςε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ζα 

απνβάιιεηαη απφ ηελ θνηλσλία. [24]ήκεξα, ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

πεξηιακβάλεη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηνμηθψλ 

απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ.  

Ζ TPM ζέηεη ηνπο εμήο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο κέζα απφ ηνλ ππιψλα H.S.&E.P: 

 Γεκηνπξγία πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηνίθεζεο (EnvironmentalManagementSystem 

– E.M.S.) ην νπνίν ζα ελνπνηεί ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε έλα ζχζηεκα. Απηφο ν ζηφρνο 

είλαη ζχκθσλνο κε ην ISO 14001/14004.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
όπωσ αναςφαλείσ ςυμπεριφορζσ, αναςφαλείσ 

καταςτάςεισ, ποιοτικά προβλιματα, ανκρώπινα λάκθ, 
παραβίαςθ κανόνων 

ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ 
θ παραλίγο ςυμβάντα με μικρζσ 

ςυνζπειεσ 

Θανατθφόρα/Ατυχιματα 

Απώλειασ χρόνου 

Απώλεια παραγωγισ/Καταςτροφι 

Εξοπλιςμοφ/ Περιβαλλοντικά 

Ατυχιματα/ Παράπονα Καταναλωτών 

Σο φαινόμενο του 

ΠΑΓΩΒΟΤΝΟΤ 

ΤΜΒΑΝΣΑ 
που κα μποροφςαν αν 
οδθγιςουν ςε ςοβαρά 

ατυχιματα, παραγωγικά 
προβλιματα ι 

περιβαλλοντικά ςυμβάντα 
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 Δθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ ην πξφγξακκα TPM, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε 

επίδξαζε ησλ βηνκεραληθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 Δκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ φισλ ησλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ. Σν EMS είλαη έλα κέξνο ηεο δνπιεηάο θαη πξέπεη λα εθαξκνζηεί κέζα απφ ηελ 

TPM. ηελ νπζία, πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

εμνπιηζκνχ δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα πεξηβάιινλ. Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιειν έηζη ψζηε λα αλαπηχμεη απηά ηα ζέκαηα ζε φινπο ηνπο άιινπο ππιψλεο. [24] 
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3.5 Γείθηεο Μέηξεζεο Δπίδνζεο 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ TPM είλαη ε κέηξεζε ηεο επίδνζεο κε δηάθνξνπο δείθηεο. Ζ 

θηινζνθία πνπ αθνινχζεζαλ νη Ηάπσλεο έιεγε φηη αλ δελ κεηξάο θάηη δελ κπνξείο θαη λα ην 

βειηηψζεηο. πλεπψο γηα θάζε ρξφλν, απψιεηα ή ελέξγεηα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη δείθηεο 

(KPI‟s, KeyPerformanceIndicators) νη νπνίνη θαη απνηππψλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ βειηίσζε 

κηαο δηαδηθαζίαο. 

 

Δηθφλα 1 – Δλδεηθηηθφο πίλαθαο παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ  Πίλαθαο 3 – Δλδεηθηηθφο πίλαθαο παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ 
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Ζ Μέηξεζε ηεο Δπίδνζεο πληήξεζεο (ΜΔ) κπνξεί λα νξηζηεί σο κία δηα-επηζηεκνληθή 

δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη δηθαηνιφγεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

επελδχζεηο ζε ζπληήξεζε.  Ζ ΜΔ επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα θαηαλνήζεη ηελ αμία πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπληήξεζε ψζηε λα επαλαμηνινγήζεη , αλαζεσξήζεη ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηερληθέο, λα δηθαηνινγήζεη ηηο επελδχζεηο ζε λέεο ηερληθέο θαη ηάζεηο, λα επαλεμεηάζεη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη λα θαηαλνήζεη ηελ επίδξαζε ηεο ζπληήξεζεο ζηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο 

θαζψο θαη ζηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ  

 

Καηά ηνλ Wiremanαπηέο νη κεηξήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξζά κε ζηφρν λα 

αλαδείμνπλ επθαηξίεο γηα βειηίσζε, λα εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα , λα βνεζήζνπλ ζηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ θαη φρη λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή απιά λα δηθαηνινγνχλ ηελ 

άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Κάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ γηα 

ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ κεηξήζεσλ επίδνζεο είλαη: 

 

1. Πνιιά δεδνκέλα θαη πνιχ ιίγεο πιεξνθνξίεο: Με ηα ζχγρξνλα ππνινγηζηηθά 

πξνγξάκκαηα ε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ζρεηηθά εχθνιε, εθεί φκσο πνπ πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή είλαη ζηε ζσζηή δηαινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο  

 

2.  Ο αξηζκφο ησλ δεηθηψλ επίδνζεο, ε ηδηνθηεζία ηνπο θαη νη πιεπξέο πνπ ζα 

θαιχςνπλ: Ο Αξηζκφο θαη νη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή ή 

ηκήκα  πξέπεη λα είλαη εζηηαζηνχλ κφλν ζε δεηήκαηα θιεηδηά ή θξίζηκνπο παξάγνληεο ψζηε λα 

κελ πιενλάδνπλ. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη ζε πην ζεκείν αλαθέξνληαη θαη πνηεο είλαη νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε δείθηε.  

 

3. Οη ζηφρνη θαη νη κεηξήζεηο: Δίλαη ζχλεζεο ην θάζε ηκήκα ζε έλαλ νξγαληζκφ λα έρεη 

ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Ο ζθνπφο ηεο 

χπαξμεοθεληξηθψλ ζηφρσλ είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πξνζπάζεηεο φισλ ησλ ηκεκάησλ είλαη 

ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αλάγθεο ζπλνιηθά ηνπ   νξγαληζκνχ. 

 

4. Υξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ ηεο δξάζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ:Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ππάξρεη θαζπζηέξεζε κεηαμχ κηα αιιαγήο ζε κηα 

πνιηηηθή θαη ηελ εκθάληζε νπζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή απηή. 

Μηα άιιε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο κέηξεζεο θαη εκθάληζεο ησλ 
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απνηειεζκάησλ . Οπφηε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θάπνησλ δεηθηψλ επίδνζεο πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη θάπνηνη απφ απηνχο είλαη πην αξγνί ζηελ αλάδεημε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

5. Σν θφζηνο θαη νη ιφγνη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ:Ζ επηηπρία ηεο θάζε κέηξεζεο 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε κέζνδν θαη πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Σα θησρά ή ιάζνο δεδνκέλα ζα 

δψζνπλ κηθξή αμία ζην ζχζηεκα αλαθνξάο. Ζ εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο ιφγσ ηεο 

αίζζεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ππεπζπλφηεηαο. Αιιά εάλ ηα δεδνκέλα απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελαληίσλ ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα έρνπλ εληειψο αληίζεηα απνηειέζκαηα.  

  

3.5.1 Σχπνη δεηθηψλ 

 

Οη ΓΔ κπνξνχλ γεληθά λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο θαζνδεγεηηθνί (leading) ή δείθηεο 

πζηέξεζεο (lagging). Έλαο θαζνδεγεηηθφο δείθηεο πξνεηδνπνηεί γηα ηελ κε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

πξηλ παξνπζηαζηεί ην πξφβιεκα. Δπίζεο ιεηηνπξγεί σο έλαο νδεγφο επίδνζεο θαη εηδνπνηεί ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο νξγαλσζηαθήο κνλάδαο λα εμαθξηβψζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζπγθξηηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε αλαθνξάο. Οη απαινί (soft) ή αληηιακβαλφκελνη δείθηεο φπσο ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ή ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

ζπλήζσο θαζνδεγεηηθνί δείθηεο δηφηη έρνπλ πςειή πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλαο δείθηεο πζηέξεζεο θπζηνινγηθά αιιάδεη θαηεχζπλζε φηαλ 

αιιάμεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη δείθηεο πζηέξεζεο δελ έρνπλ θακία πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

θαη ππνδεηθλχνπλ κία θαηάζηαζε αθνχ ε απφδνζε έρεη θαηαγξαθεί . Κάπνηα παξαδείγκαηα 

δεηθηψλ πζηέξεζεο κπνξεί λα είλαη ε απφδνζε κηαο επέλδπζεο (the return on investment , ROI) 

ή ην θφζηνο ζπληήξεζεο αλά κνλάδα. Με ηε δεκηνπξγία κηαο ζχλδεζεο κεηαμχ θαζνδεγεηηθψλ 

δεηθηψλ θαη δεηθηψλ πζηέξεζεο κπνξεί λα ηεζεί ππφ έιεγρν κία δηεξγαζία. Δπίζεο ε δείθηεο 

πξέπεη λα επηιεγνχλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο. 

 

Γεληθά ε επηινγή ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ δεηθηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο πξέπεη λα 

είλαη εμαξηψκελε απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πεγψλ ηδηαίηεξα φηαλ 

ππάξρνπλ καιαθνί δείθηεο επεξεάδνληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. πκπεξαζκαηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη δχν είλαη νπζηαζηηθά νη παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Μέηξεζε 

ηεο Δπίδνζεο πληήξεζεο (ΜΔ), νη άλζξσπνη θαη ηα καζεκαηηθά κνληέια. Οη άλζξσπνη 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ επηρείξεζε ζρεηηθά κε ην εζηθφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θ.α. 

ελψ ηα καζεκαηηθά κνληέια παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν νδεγεί ζηελ 

επίηεπμε ησλ ηξηψλ ζηφρσλ ηεο αξηζηείαο: απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή 

ηνπ πξνζσπηθνχ.    

 

3.5.2 Γείθηεο επίδνζεο ηνπ TPM 

 

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ TPM θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ 

πξνγξακκάησλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα αμηνινγεζεί κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

ζηξαηεγηθψλ δεηθηψλ επίδνζεο.  ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη επξέσο δηαδεδνκέλνη 

δείθηεο επίδνζεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ TPM. Σα απνηειέζκαηα επίδνζεο ησλ πξνγξακκάησλ TPM ζα πξέπεη λα  

δηεξεπλεζνχλ ξεαιηζηηθά θαη λα κνηξαζηνχλ κε ην πξνζσπηθφ, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

 

  

Πεξηνρή TPM Γείθηεο επίδνζεο (κέηξεζε) 

Απηόλνκεζπληήξεζε 

Αζηνρίεο- ζηακαηήκαηα (Αξηζκφο) 

Τπεξρεηιίζεηο πξντφλησλ (ηίπνηα ζην δάπεδν ) 

Αξηζκφο ζηεγλψλ κεραλψλ (Αξηζκφο κεδεληθψλ δηαξξνψλ) 

Διαηηψκαηα απνθαηαζηάζεθαλ (Λεπθέο εηηθέηεο πνπ 

απνκαθξχλζεθαλ) 

Πεξηνδηθέοζπλαληήζεηο (Αξηζκφο) 

Δζηηαζκέλε βειηίσζε 

Οιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα εμνπιηζκνχ (OEE %) 

Παξαγσγή αλά βάξδηα 

Παξαγσγηθφηεηα πξνζσπηθνχ (πνζφηεηα/αξ. πξνζσπηθνχ) 

(Αξηζκφο) 

Κφζηνο παξαγσγήο (άκεζν) 

πλνιηθή απψιεηα ρξφλνπ (ψξεο) 

Πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπληήξεζε 

Αξηζκφο κε αλακελφκελσλ βιαβψλ (Αξηζκφο) 

Δπαλαιακβαλφκελα ζηακαηήκαηα (Αξηζκφο) 

Αζηνρίεο εμνπιηζκνχ ιφγσ θησρήο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο (Αξηζκφο) 
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Αζηνρίεο εμνπιηζκνχ ιφγσ θαθνχ ζρεδηαζκνχ (Αξηζκφο) 

Αζηνρίεο εμνπιηζκνχ ιφγσ θησρήο πνηφηεηαο αλαιψζηκσλ 

(Αξηζκφο) 

Αζηνρίεο εμνπιηζκνχ ιφγσ έιιεηςεο δεμηνηήησλ/εθπαίδεπζεο 

(Αξηζκφο) 

Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ (Ώξεο) 

Μέζνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο (Ώξεο) 

Μεραλέο πνπ ειέγρνληαη κέζσ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

(Αξηζκφο) 

Κφθθηλεο εηηθέηεο πνπ αθαηξέζεθαλ ζπλνιηθά (Αξηζκφο) 

Βειηίσζε πνηόηεηαο 

Πνηνηηθέο αζηνρίεοδηεξγαζηψλ 

Αμία ησλ πνηνηηθψλ δηεξγαζηψλ αζηνρηψλ 

Πνζφηεηα επαλεπεμεξγαζκέλσλ αζηνρηψλ 

Αμία επαλεπεμεξγαζκέλσλ αζηνρηψλ 

Παξάπνλα πειαηψλ (Αξηζκφο) 

Πξντφληα κε κεδεληθέο αζηνρίεο (Αξηζκφο) 

Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ (Αξηζκφο) 

TPM γξαθείσλ 

Γηαηεξήζηκα αξρεία (Αξηζκφο) 

Υξφλνο αλάθηεζεο ηνπ εγγξάθνπ (δεπηεξφιεπηα) 

Μείσζε άλζξσπν-σξψλ (Άλζξσπν –ψξεο) 

Έκκεζν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (Αξηζκφο) 

Μείσζεθφζηνποδηαρείξηζεο 

Αλαιχζεηο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Αξηζκφο) 

Απνγξαθή αλαισζίκσλ 

Υξφλνο αλακνλήοπιηθψλ 

Μείσζεθφζηνπο αγνξψλ 

 

Αζθάιεηα, πγηεηλή& 

πεξηβάιινλ 

Αηπρήκαηα:  

πλνιηθά αηπρήκαηα (Αξηζκφο) 

Μεγάιεο ζεκαζίαο/κηθξήο ζεκαζίαο αηπρήκαηα (Αξηζκφο) 

Αηπρήκαηα ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο (Αξηζκφο) 

Αηπρήκαηα κε ζηακάηεκα ηνπ εξγνζηαζίνπ (Αξηζκφο) 

Αηπρήκαηα ρσξίο ζηακάηεκα ηνπ εξγνζηαζίνπ (Αξηζκφο) 
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Προληπτικές ενέργειες:  

Αλαγλψξηζε κε αζθαιψλ ελεξγεηψλ (Αξηζκφο) 

Με αζθαιείο ελέξγεηεο πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ ζε αζθαιείο 

(Αξηζκφο) 

Με αζθαιείο πεξηνρέο πνπ εληνπίζηεθαλ (Αξηζκφο) 

Πεξηνρέο κε επίπεδν ζνξχβνπ > 80dB (Αξηζκφο) 

Πεξηνρέο φπνπ ην επίπεδν ζνξχβνπ κεηψζεθε ζε < 80 dB 

(Αξηζκφο) 

Μόλσνση:   

Απνκάθξπλζε ζηεξεψλ απνβιήησλ κεηά ηελ επεμεξγαζία 

(Σφλνη) 

Απνκάθξπλζε πγξψλ απνβιήησλ κεηά ηελ επεμεξγαζία (ρηι. 

Λίηξα) 

πκκεηνρήεξγαδνκέλσλ: 

Πξνηάζεηο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ιεθζεί (Αξηζκφο) 

Πξνηάζεηο αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί (Αξηζκφο) 

Γηαρείξηζεο ηεο αλάπηπμεο 

Πξφιεςε αζηνρηψλ (Αξηζκφο) 

Καηαλάισζε θαπζίκσλ / ελέξγεηαο (Αξηζκφο) 

Ρπζκφο αχμεζεο απηνκαηνπνίεζεο εμνπιηζκνχ (Αξηζκφο) 

Πεξίνδνο αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο (Μέξεο) 

πλνιηθήνξγαλσζηαθή 

επίδνζε 

Γείθηεογεληθήοξεπζηφηεηαο 

Μεξίδηνηεο αγνξάο (%) 

Κφζηνο αλάκνλάδα πξντφληνο 

Πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ησλεγθαηαζηάζεσλ (%) 

Βαζκφο αιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Απφδνζεησληδίσλθεθαιαίσλ 

Απφδνζε επί ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Καζαξάιεηηνπξγηθάθέξδε 

Πίλαθαο 4 – Γείθηεο κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαοαλά πεδίν εθαξκνγήο 
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Ο Γείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχο (ΟΔΔ) 

 

Τν ΟΕΕ (OverallEquipmentEfficiency),  Σπλνιηθή Απόδνζε Εμνπιηζκνύ, είλαη έλαο δείθηεο πνπ 

ζπλδπάδεη ην απνηέιεζκα ηωλ ηξηώλ βαζηθώλ παξαγόληωλ: 

1. Δηαζεζηκόηεηα (Availability): πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξαγωγήο / πξνγξακκαηηζκέλνο 

ρξόλνο παξαγωγήο 

2. Επίδνζε (Performance):Σπλνιηθή παξαγωγή πξνϊόληωλ / ρξόλν ιεηηνπξγίαο * ζεωξεηηθή 

ηαρύηεηα 

3. Πνηόηεηα (Quality): πνζόηεηα ηωλ θαιώλ παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ / ζπλνιηθά 

παξαγόκελα πξνϊόληα 

 

OEE = ΔιαθεζιμόηηηαxΕπίδοζηxΠοιόηηηα 

 

Η κέηξεζε απηή νπζηαζηηθά ζπγθεληξώλεη ηηο ρακέλεο εθξνέο ηνπ εμνπιηζκνύ θάηω από 

ηξεηο θαηεγνξίεο, νλνκαζηηθά ρακέλεο εθξνέο ιόγω ηωλ: 

 

 Μερξεζηκνπνηεκέλνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξόλνπ παξαγωγήο 

 Λεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ζε ξπζκό κηθξόηεξν ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ θαη 

 Παξαγωγήοκε απνδεθηώλ / απνξξηπηέωλ ηκεκάηωλ 

 

Ζ ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ (ΟΔΔ) παξέρεη έλα κεραληζκφ εληνπηζκνχ ηεο 

«αλεθκεηάιιεπηεο» ηθαλφηεηαο, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ ζπλήζσο επηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα ρσξίο λα πξέπεη λα γίλεη πξνκήζεηα 

επηπξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ. Πνιιέο εηαηξείεο εζθαικέλα πξνκεζεχνληαη κε επηπξφζζεην 

εμνπιηζκφ γηα ηελ δηαζθάιηζε επηπξφζζεηεο ηθαλφηεηαο ρσξίο λα δηεξεπλνχλ πξψηα ηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα πθηζηάκελα κεραλήκαηα.Ζ αχμεζε ηεοαπφδνζεο ησλ 

κεραλψλ κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο – κε 

δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ βαξδηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. 
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Δηθφλα 5 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απσιεηψλ θαη ησλ ρξφλσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ΟΔΔ 

Τα ζηνηρεία ηνπ ΟΕΕ κπνξνύλ λα ζπγθεληξωζνύλ γηα όιν ηνλ εμνπιηζκό, αιιά ε 

ζπγθέληξωζε ηέηνηωλ ζηνηρείωλ θαη ε πινπνίεζε ηωλ βειηηώζεωλ κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

«ζπαηαιά» ρξόλν, ρξήκα θαη πόξνπο κέρξη νη βειηηώζεηο λα είλαη εκθαλείο ζην ζπλνιηθό 

επίπεδν δηεξγαζηώλ. Τν ΟΕΕ ζα πξέπεη πξώηα λα πινπνηεζεί ζηνλ εμνπιηζκό όπνπ είηε 

πεξηνξίδεη ηελ ξνή ηεο δηεξγαζίαο. 

 

Η πην απιή κέζνδνο βειηίωζεο ηνπ ΟΕΕ είλαη ε παξαηήξεζε. Με απιήθαηαγξαθή ηωλ 

απνηειεζκάηωλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαη κεηαηξέπνληαο ηνπο λεθξνύο ρξόλνπο θαη ηηο δηάθνξεο 

απώιεηεοζε απώιεηα παξαγωγηθόηεηαο εληνπίδνληαη θαη ηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη βειηίωζε.Η 

κέζνδνο απηή είλαη ζρεηηθά απιή ωο πξνο ηελ πινπνίεζε θαη παξέρεη έλα απνηειεζκαηηθό κέζν 

γηα ηελ επίηεπμε επέθηαζεο ηεο ρακέλεο παξαγωγήο πνπ πξνθύπηεη από ηελ απνηπρία ζην 

ηξέμηκν ηεο κεραλήο όπωο έρεη πξνγξακκαηηζηεί.  

 

Η δεύηεξε κέζνδνο είλαη ε αλάιπζε ηωλ δηαθόξωλ ζηνηρείωλ ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο ΟΕΕ. 

Απηή ε κέζνδνο παξέρεη ζαθή πιεξνθόξεζε ηωλ πξαγκαηηθώλ αηηηώλ ηεο ρακέλεο παξαγωγήο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ πόζνπ από ην ρακέλν απνηέιεζκα ζε θάζε έλα από 

ηα ηξία ζηνηρεία ηνπ ΟΕΕ. Είλαη πξνθαλώο αλαγθαία ε ζπγθέληξωζε πνιιώλ ζηνηρείωλ θαη ε 

αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί απηή ε κέζνδνο. Πάληωο ε κέζνδνο απηή παξέρεη ζηνλ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 

ΥΡΟΝΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 

ΥΡΗΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
Απώιεηεο 

Πνηόηεηαο 

Απώι

εηεο 

Δπίδν

ζεο 

Απώι

εηεο 

Βιαβ

ώλ 

Απώι

εηεο 

Υξόλ

νπ 

Αλακ

νλήο 
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ρξήζηε ηα αλαγθαία δεδνκέλα γηα ηνλ εληνπηζκό ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ΟΕΕ πνπ είλαη νη βαζηθνί 

ζπληειεζηέο ζηελ απώιεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Με απηή ηελ γλώζε έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

εζηηάζνπκε ζε δξαζηεξηόηεηεο βειηίωζεο πνπ ζηνρεύνπλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα. Η κέζνδνο 

αλάιπζεο απνηειείηαη από ηελ ζύγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ζεωξεηηθή επίδνζε γηα θάζε έλα από ηα ηξία ζηνηρεία πνπ εληνπίζηεθαλ 

παξαπάλω.  

 

Σηηο ζύγρξνλεο βηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη απηόκαηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ηωλ 

αηηηώλ ηνπ θάζε ζηακαηήκαηνο θαη ηνλ αληίζηνηρωλ ρξόλωλ, αθόκα θαη ε απώιεηεο από 

ειιαηηωκαηηθά πξνϊόληα ή από δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο ηεο γξακκήο παξαγωγήο. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ππάξρνπλ όια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα θαη είλαη εύθνιν λα ζηνρεύζνπκε ζε δξάζεο 

βειηίωζεο αιιά λα απνηηκήζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε ελέξγεηαο.  
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Κεθάιαην 4Παξαγσγή Παγθνζκίνπ Κιάζεο (WorldClassManufacturing) 

 

4.1 Οξηζκόο 

 

Οφξνο Παξαγσγή Παγθνζκίνπ Κιάζεο 

(WorldClassManufacturing)αξρηθάρξεζηκνπνηήζεθεαπφηνποHayesandWheelwrightην 1984. 

ΟηHayesθαηWheelwrightπεξηγξάθνπληνworldclassmanufacturingζαλκηαζπγθέληξσζεφισλησλθ

αιψλπξαθηηθψλπνπκπνξνχλλανδεγήζνπλζεαλψηεξεοαπνδφζεηο. 

Μεηνλφξναπηφζέιεζαλλαπεξηγξάςνπληνπονξγαληζκνχονηνπνίνηπέηπραλπαγθφζκηναληαγσληζηη

θφπιενλέθηεκακέζσηεορξήζεοθαηλνηφκσλπαξαγσγηθψληερληθψλ ζαλ ζηξαηεγηθφ φπιν[25]. 

Ο φξνο WorldClassManufacturingαλαθέξεηαη ζε κηα θηινζνθία πνπ ζπλνςίδεη φιεο ηηο 

ζχγρξνλεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ζχγρξνλε βηνκεραλία θαη  

ζέηεηηαstandardγηαηελνξγάλσζεησλπαξαγσγηθψλκνλάδσλζεέλα πςειφηεξν επίπεδν. Δηζήρζε 

ζαλ φξνο θαη ζαλ ηξφπνο ζθέςεηο απφ ηνπο Ηάπσλεο θαη βξήθε άκεζε απνδνρή απφ ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ηηο βηνκεραλίεο ειεθηξνληθψλ θαζψο θαη απφ ηηο βηνκεραλίεο 

παξαγσγήο ράιπβα.  
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4.2 θνπόο 

 

θνπφο ηνπ WCMείλαη λα δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα εληζρχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο απψιεηεο. θνπφο ηνπ 

είλαη λα ζπλελψζεη ηηο πην ζχγρξνλεο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο φπσο νη παξαθάησ: 

 Total Productive Maintenance  

 Maketoorder 

 JustinTime 

 Zero Defects  

 Smaller lot sizes  

 Multi-Skilled employees  

 Streamlined Flow  

 Collection of parts  

 Doing it right first time  

 Cellular or group manufacturing  

 Quick replacement  

 Increased consistency  

 Higher employee involvement  

 Cross Functional Teams  

 Visual Signalling 
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Δηθφλα 6 – Ζ αχμεζε ησλ ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην WCM[26] 
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4.3 Φηινζνθία 

 

ηελζχγρξνλεβηνκεραλίαηνπ 21νπ αηψλα θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε 

εθαξκνγήηνπTPMδεκηνπξγήζεθεεαλάγθεγηααθφκακεγαιχηεξεπξφνδνθαηνξγάλσζεησλδηαθνξε

ηηθψλθηινζνθηψλθαηηερληθψλβειηηζηνπνίεζεοηεοπαξαγσγηθφηεηαοζεφιαηαεπίπεδαθαηφιεοηηοιεη

ηνπξγείεοηεοεπηρείξεζεο.  

ToWCMείλαηκηακεζνδνινγίαζπλερνχοβειηίσζεογηαηεληειεηφηεηαζηελπαξαγσγηθήδηαδηθαζία

.ToWCMμεθηλάεηαπφηελζεσξεηηθήηδαληθήπξνζέγγηζεφηηφινηνηεξγαδφκελνηεθηεινχληελπαξαγσγη

θήδηαδηθαζία ρσξίο απψιεηεο. ηελζπλέρεηαεπηζηξέθεη θαη 

αλαιχεηηελπξαγκαηηθήθαηάζηαζεθαηεζηηάδεηζηηοδηαθνξέοπνππξνθχπηνπλ κεηαμχ 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηδεαηήο θαηάζηαζεο. Ζδηαθνξά νλνκάδεηαη απψιεηα θαη ην WCMζηνρεχεη 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζεο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο απψιεηαο. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε δχν είλαη ηα 

θχξηα ζεκεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ WCM. 

1. Κακία απψιεηα δελ είλαη απνδεθηή 

2. Γεκηνπξγία ηδηνθηεζίαο, νη εξγαδφκελνη δελ είλαη ηδηνθηήηεο κφλν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο 

φπσο είδακε ζην TPM αιιά θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη είλαη απηνί πνπ φρη 

κφλν εκπλένπλ ηηο βειηηψζεηο αιιά θαη ηηο πινπνηνχλ.  

 

Μεηελέλαξμεηεοεθαξκνγήο ηνπ WCM δεκηνπξγνχληαη λέα πεδία εθαξκνγήο 

(MODELAREAS) πνπ πξνζεγγίδνληαη απφ ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο 10 ππιψλεο, γηα θάζε έλα 

πεδίν ζα εθαξκνζηεί μερσξηζηή δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ βειηηψζεσλ. Πξνθαλψο θαη εδψ 

ζέηνληαη κεηξήζηκνη ζηφρνη KPIs θαη παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ζε θάζε πεδίν[27]. 

 

4.3.1 ΒαζηθέοΑξρέοηνπ World Class Manufacturing 
 

Οη ηξείο βαζηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ WCM είλαη νη εμήο: 

 Δθαξκνγή ηνπ ηεο θηινζνθίαο ηνπ TPM πνπ φπσο αλαιχζακε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ζηακαηεκάησλ ζηελ παξαγσγή 

εμαηηίαο κεραλνινγηθψλ βιαβψλ. 

 Δθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ TQM πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ πνηνηηθψλ 

απσιεηψλ θαη ελζαξξχλεη ηελ ινγηθή ηεο κεδεληθήο αλνρήο ζε πνηνηηθά ειαηηψκαηα. 
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 Δθαξκνγή ησλ θηινζνθηψλ ηνπ “justintime”θαη “leanmanagement”πνπ νδεγεί ζε κείσζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ απσιεηψλ θαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

[28]. 

 

  

4.3.2 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ WCM 

 

ΣνθχξηνραξαθηεξηζηηθφηνπWCMείλαηεεζηίαζή ηνπ ζηνπο αλζξψπνπ νη νπνίνη δελ 

απνηεινχλ απιά απηνχο πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο βειηίσζεο αιιά απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ processθαη καδί κε απηνχο νη απψιεηεο εληνπίδνληαη θαη γίλνληαη νξαηέο [29]. 

ΑθνινχζσοεθηινζνθίαηνπWCMζρεκαηίδεηνκάδεονηνπνίεοζαεληνπίζνπλθαηζαεμαιείςνπ

ληελαηηίαηεοθάζεαπψιεηαο. 

Λχζεηονηνπνίεοαπιάδηνξζψλνπληνζχκπησκαθαηφρηηελαηηίαδελαπνηεινχλπξαγκαηηθέοιχζεηογηαη

νWCMθαηζπλεπψοδελγίλνληαηαπνδεθηά.  

Σν ηξίηνθχξηνραξαθηεξηζηηθφ ηνπ WCMείλαη ε νξγάλσζε αλά πξντφλ. Αληί λα δηαηξεί 

ηελ δνπιεηά ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη 

«functionaldivision», ην WCMείλαη νξγαλσκέλν βάζε ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηψλ. 

Ηδαληθάθάζεζπλδπαζκφοπξντφληνο-αγνξάο ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ δηθή ηνπ νκάδα εξγαζίαο νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο νπνίαο πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ. 

Σνηέηαξηνθχξηνραξαθηεξηζηηθφείλαηεκνληκφηεηαησλιχζεσλπνπδίλνληαηθαζψοκεηάαπφθ

άζε ιχζε αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο «ηππνπνίεζεο»  δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο εθείλσλ ησλ 

εξγαιείσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ζα επηηξέςεη ζην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ λα επηηπγράλεη 

θάζε θνξά ην ίδην απνηέιεζκα εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΈλαοθχθινοWCMθιείλεηπξαγκαηηθάκφλνφηαλβεβαησζνχκεφηηεδνζείζαιχζεείλαη κφληκε. 

 πλεπψο ζα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα ζηνπο 

παξαθάησ φξνπο: 

  

1. Κάλε ηηο απψιεηεο νξαηέο (Makelossesvisible) 

2. Βειηίσζε δνπιεχνληαο ζε νκάδεο (Improvinginteamformat) 

3. Οξγάλσζε βάζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Organizingprocess-oriented) 

4. Σππνπνίεζε ηηο κεζφδνπο (Standardizeworkingmethods). 
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4.3.3 WorldClassManufacturers 

 

Οη κεγάιεο βηνκεραλίεο πνπ εθαξκφδνπλ ην WCM (Worldclassmanufacturers) φρη κφλν 

εθαξκφδνπλ ηηο βέιηηζηεο παξαγσγέο αιιά επίζεο αλαθαιχπηνπλ λέεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξνχληαη πην αληαγσληζηηθνί απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα[26].  

Οηθχξηνηπαξάκεηξνηζηνπονπνίνποεζηηάδνπλείλαηνηεμήο: 

 Πνηφηεηα (Quality) 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα Κφζηνπο (Cost effectiveness) 

 Δπειημία (Flexibility) 

 Καηλνηνκία (Innovation) 
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4.4 Οη δέθα ππιώλεο ηνπ WCM 

 

ε ζρέζε κε ηνπο 8 ππιψλεο ηνπ TPM ζην WCM ππάξρνπλ 10 ππιψλεο, ε πην 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη ε πξνζζήθε ηνπ ππιψλα ηνπ Logistics θαη εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. Παξαθάησζααλαιχζνπκεθάζεέλαλαπφηνποππιψλεοαπηνχο. 

 

 

 

Δηθφλα 7 – ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δέθα ππιψλσλ ηνπ WCM 

 

 

4.4.1 Αζθάιεηα (Safety) 
 

Ο ππιψλαο ηεο αζθάιεηαο είλαη έλαο ηερληθφο ππιψλαο πνπ εκπιέθεη ηελ ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη κείσζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ γελλνχλ εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαη αλαζθαιείο θαηαζηάζεηο. Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππιψλα είλαη λα εμαιείςεη 

ηα αηπρήκαηα. Σν WCM ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο πξφιεςεο, ζην 

θνκκάηη ησλ βειηηψζεσλ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην πψο λα εληνπίδνπλ λα απνθεχγνπλ θαη λα εμαιείθνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο. 
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Πίλαθαο 5 - Παξαθνινχζεζε δεηθηψλ αζθάιεηαο ζε βηνκεραλία πνπ εθαξκφδεη WCM 

 

 

4.4.2 Αλάιπζε Κφζηνπο (Cost Deployment) 
 

Σν ηκήκα ηεο παξαγσγήο, ζαλ κέξνο ηνπ ππιψλα ηνπCOSTDEPLOYMENT, ζα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη έλα ζρέδην κείσζεο ησλ απσιεηψλ. ην WCM ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην TPM 

εθαξκφδεηαη κηα deepcostdive αλάιπζε θαη εληνπίδνληαη φιεο νη απψιεηεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο αθφκα θαη εθείλεο πνπ δελ είραλ ιεθζεί ππφςε πξνεγνπκέλσο. Γηα παξάδεηγκα ν 

λεθξφο ρξφλνο κηαο κεραλήο γηα ηελ αιιαγή ζπζθεπαζίαο κεηαθξάδεηαη ζε θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ άεξγν ρξφλν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ κε αμηνπνίεζε ησλ παγίσλ 

ηεο επηρείξεζεο θ.α.  
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Πίλαθαο 6 - Αλάιπζε θφζηνπο βηνκεραλίαο πνπ εθαξκφδεη WCM ζε παξαγσγηθφ θαη κε 
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4.4.3 Δζηηαζκέλε Βειηίσζε (Focus Improvement) 
 

πλεπψοεεπηρείξεζεκεηάηνπαξαπάλσζηάδηνπξνρσξάεηζηνζρεδηαζκφθαηηελπινπνίεζε

βειηηψζεσλπνππιένλζηνρεχνπλζηελεμάιεηςεησλαπσιεηψλκεηνκεγαιχηεξννηθνλνκηθφαληίθηππ

νζηελεηαηξεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε δελ ζπαηαιάεη πφξνπο ζε πξνβιήκαηα 

κηθξφηεξεο ζεκαζίαο θαη φπνπ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα κηθξφ απνηέιεζκα. Οη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζεσξνχληαη 

νινθιεξσκέλεο κνλάρα φηαλ ηα θαηλνχξγηα standards έρνπλ ηεζεί θαη νη εκπιεθφκελνη 

εξγαδφκελνη έρνπλ εθπαηδεπηεί πάλσ ζηελ αιιαγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη sustainable. 

ηφρνο ηνπ ππιψλα είλαη λα κεηψζεη ηηο ιεηηνπξγείο εθείλεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη 

ζπλεπψο δελ ζπκβάινπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο ηνπ πξντφληνο.  

 

4.4.4 Απηφλνκεπληήξεζε (Autonomous Maintenance) 
 

Ο ππιψλαο ηεο απηφλνκεο ζπληήξεζε απνθηά απμεκέλε βαξχηεηα φηαλ κηα 

παξαγσγηθή κνλάδα δνπιεχεη ζε fullcapacity. ηφρνο ηνπ ππιψλα απηνχ είλαη λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζε κέζσ ηεο: 

 Απνθαηάζηαζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ αξρηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο απφθιηζεο απφ ηα 

standards απηά. 

 Αχμεζεο ηεο εκπινθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο παξαγσγήο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ρεηξηζηψλ ησλ γξακκψλ.  

 Βειηίσζεο ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Μέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο ζπληήξεζεο νξηζκέλα θαζήθνληα πεξλνχλ ζηνπο ρεηξηζηέο 

θαη νη βιάβεο απνθαζίζηαληαη ηαρχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά. 

 

4.4.5 Δπαγγεικαηηθήπληήξεζε (Professional Maintenance) 
 

Ο ππιψλαο απηφο δελ ζηνρεχεη κφλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ αιιά ζηελ 

βαζχηεξε αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηνπο. Απηή κπνξεί λα είλαη ε ειιηπή ζπληήξεζε, ν θαθφο 

ζρεδηαζκφο ή αθφκα θαη ε ιάζνο ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. ηνρεχνληαο ζηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ν ππιψλαο απηφο επηθέξεη πνιχ κεγαιχηεξα νθέιε θαζψο επηιχεη νξηζηηθά 
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ρξφληα πξνβιήκαηα θαη δηεπξχλεη ηνπο ρξφλνπο κεηαμχ ηεο ζπληήξεζεο. Φπζηθά ε αλάιπζε 

απηή απαηηεί αλαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ κε ηθαλφηεηα αλαιπηηθήο ζθέςεο. 

 

4.4.6 ΠνηνηηθφοΈιεγρνο (Quality Control) 
 

Παξάηαπνιιάκέηξαπξφιεςεοππάξρνπλπάληαθαηαζηάζεηοφπνπνηθαηαλαισηέοδελείλαηηθ

αλνπνηεκέλνηκεηαπξντφληαήηηοππεξεζίεο. 

Απηφπεξηγξάθεηθαηηελβαξχηεηαηνπζπγθεθξηκέλνπππιψλα. 

Σαπξνβιεκαηηθάπξντφληααπνξξίπηνληαηθαηαλιφγσοηελέθηαζεηνππξνβιήκαηνοθαηηνζεκείνελην

πηζκνχεδηαδηθαζίααπηήελδέρεηαηλαδεκηνπξγήζεηπνιχκεγάιαθφζηεζηελεθνδηαζηηθήαιπζίδαελφ

ονξγαληζκνχ. 

ΟππιψλαοαπηφοζηνWCMείλαηζρεδηαζκέλνοψζηελαεμαζθαιίδεηηελπαξνρήπξντφλησλπςειήοπν

ηφηεηαοζηνποπειάηεοζηνειάρηζηνδπλαηφθφζηνοθαηλαεπηηαρχλεηηηοδηαδηθαζίεονξηζηηθήοεπίιπζεο 

ησλ πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

4.4.7 Logistics θαηεμππεξέηεζεπειαηψλ (Logistics & Customer Service) 
 

Οηκεγάιεοεηαηξείεοέρνληαοζπλεηδεηνπνηήζεηηνηεξάζηηνθφζηνοησλαπνζεκάησληννπνίνα

θνξάθαηηνθφζηνοδηαρείξηζεοαιιάθαηηνθφζηνοηνπδεζκεπκέλνπθεθαιαίνπ. 

Οηκεγάιεοεθνδηαζηηθέοαιπζίδεοέρνπληελδπλαηφηεηαλακεηψζνπληααπνζέκαηαπνπδηαηεξνχλελψ

ηαπηφρξνλαλααπμάλνπληεληθαλνπνίεζεηνππειάηε. 

Απηφεπηηπγράλεηαηκεηηοηερληθέοησλjustintimeπαξαγσγψλ, 

ησλκηθξφηεξσλbatchsizesθαηηεοηαρχηεξεοδηαθίλεζεοησλπξντφλησλ. 

ΜέζααπφηνλζπγθεθξηκέλνππιψλαηνπWCMδίλεηαηέκθαζεζηαπαξαθάησKPIs: 

 Customer Service 

 Stock Availability  

 Days on hand 

 

Οππιψλαοαπηφοεκπιέθεηηνθνκκάηηηνππξνγξακκαηηζκνχπαξαγσγήοαιιά θαη ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ πξνθεηκέλνπλανκαινπνηήζεηθαηλαβειηηζηνπνηήζεηηελξνήησλπιηθψλζπζθεπαζίαο, 

ησλπξψησλπιψλθαηησλεηνίκσλπξντφλησλκεηψλνληαοηνλρξφλνπαξακνλήοηνποζηηοαπνζήθεοηε

οεηαηξείαο. 
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4.4.8 Γηαρείξηζεεμνπιηζκνχ (Early equipment management) 
 

Οηελέξγεηεοπνπαθνξνχληνλππιψλααπηφζπλήζσοβξίζθνπλεθαξκνγήζηελεθθίλεζεηεοιεη

ηνπξγίαοελφολένπεμνπιηζκνχ. 

Ζζσζηήεθαξκνγήησλελεξγεηψλαπηψλπξνιακβάλεηθαηκεηψλεηηνθφζηνοθαηηηοαπψιεηεοηελαλελεξ

γήπεξίνδν ηνπ λεναπνθηεζέλ παγίνπ. 

Δπίζεονζπγθεθξηκέλνοππιψλαοζρεηίδεηαηθαηκεηελαξρηθήιεηηνπξγίαηνπεμνπιηζκνχζηελθάζεαλ

άπηπμεοηνππξντφληνοπξνθεηκέλνπλαδηαζθαιίζεηοφιεοεθείλεοηηοηερληθέοιεπηνκέξεηεοπνπαπαηην

χληαηαπφηνποηειηθνχρξήζηεοέσοφηνπεληαρζείπιήξσο ζηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο κνλάδαο. 

 

4.4.9 Δμέιημε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ (PeopleDevelopment) 
 

ΌπσοθαηζηνTPMέηζηθαηζηνWCMππάξρεηνππιψλαοζρεηηθάκεηελεθπαίδεπζεθαηηελαλαβ

άζκηζεησληθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο εμαζθαιίδεη κηα αλεπηπγκέλε δνκή 

παξαθνινχζεζεο ησλ αλαγθψλ αλά εξγαδφκελν, ηκήκα θαη γξακκή παξαγσγήο ε νπνία 

εληνπίδεη ηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ θαη δξνκνινγεί ηηο αληίζηνηρεο εθπαηδεχζεηο είηε απηέο 

αθνξνχλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ηελ θνπιηνχξα γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

ΣνδηαθνξεηηθφζηνWCMείλαηφηηδίλεηαηηδηαίηεξεέκθαζεζηνλαγίλνπλνηίδηνηεξγαδφκελνη (ρεηξηζηέο, 

άλζξσπνίαπφ ην ηκήκα ζπληήξεζεο) νη εθπαηδεπηέο πνπ ζα κεηαδψζνπλ ηελ γλψζε ζε άιινπο 

εξγαδνκέλνπο.  

 

4.4.10 Πεξηβάιινλ (Environment) 
 

Οηειεπηαίνοππιψλαοαιιάφρηειάζζνλνοζεκαζίαοείλαηνππιψλαοηνππεξηβάιινληνο. 

Οηελέξγεηεοππφηνλππιψλααπηφλαθνξνχλφρηκφλνηελζπκκφξθσζεκεηελλνκνζεζίαθαηηνποθαλνλ

ηζκνχοαιιάθαηηελζπλερήβειηίσζεησλπεξηβαιινληηθψλδεηθηψλ. 

Οηκεγάιεοεηαηξείεοθαηνξγαληζκνίζέηνπλπςειάstandardγηα 

 κείσζεησλαπνβιήησλ,  

 κείσζεηεοθαηαλάισζεοελέξγεηαο 

 κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ 

 κείσζεησλεθπνκπψλ CO2 

 αχμεζεηεορξήζεοαλαλεψζηκσλπεγψλ 
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Παξαθάησ βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα απφ ηα KPIs πνπ παξαθνινπζεί ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα κεγάινπ νξγαληζκνχ. 

 

Πίλαθαο 7 – Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ βηνκεραλίαο πνπ εθαξκφδεη 
WCM 
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Κεθάιαην 5 Πεξίπησζε Δθαξκνγήο ζε Διιεληθή Βηνκεραλία 

  

 

 Σν παξαθάησ θεθάιαην πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηελ πνξεία κηαο θνξπθαίαο ειιεληθήο 

βηνκεραλίαο ηππνπνίεζεο ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη 

εξγαιείσλ παξαγσγηθήο ζπληήξεζεο. Σελ δηαξθή αλαδήηεζε γηα λένπο πην απνηειεζκαηηθνχο 

ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο [30].  

 

5.1 H δηαδξνκή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ TPM 

Ζ παξνχζα βηνκεραλία ηδξχζεθε ην 1920 θαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηφρεπζε ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ αλψηεξεο πνηφηεηαο. Με απηφ σο γλψκνλα πξνρσξάεη  

 ην 1992 ζηελ εθαξκνγή ηνπ TQM 

 ην 1995 ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ TPM ζε δχν γξακκέο παξαγσγήο 

 ην 1996 μεθηλάεη επίζεκα ηελ εθαξκνγή ηνπ TPMζην ηκήκα ηππνπνίεζεο 

 ην 1997 εθαξκφδεη ηελ θηινζνθία ηνπ TPM ζην ηκήκα πξνεηνηκαζίαο ηεο Ά χιεο 

 ην 1998 πξνρσξά ζηηο απνζήθεο θαη ην ηκήκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

 ην 2000 παίξλεη ην TPM Award 1st Category. 

 ην 2002 παίξλεη ην ConsistencyAward 

 θαη ην 2007 παίξλεη ην TPMSpecialAward 

 

5.2 Καηλνηόκεο Γξαζηεξηόηεηεο TPM 

 

Ζ ιηηή θαη απιή δνκή ηεο εηαηξείαο ππνζηεξίδεη ηελ επειημία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζην 

θφζηνο θαη απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζηελ λέα επνρή ηνπ TPM.  

Σαπηφρξνλα ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο. Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ εηαηξεία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

TPM. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίεο θαη ζε πνην ηνκέα 

ζηνρεχνπλ. 
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Πίλαθαο 8 - Γξαζηεξηφηεηεο αλά ηνκείο θαη πνπ ζηνρεχνπλ απηέο 

5.3 Οη ελέξγεηεο βειηίσζεο (KAIZEN) 

 

Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο αθνινπζψληαο ηελ ζπλεπή πνιηηηθή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη 

ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο ζε φιε ηελ Δπξψπε ζέηεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ηδίξνπ κε 

παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ραξαθηεξηζηηθά ζέηεη σο ζηφρν ηελ κείσζε ζην κηζφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο έσο 

ην 2020. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ  ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ην εξγνζηάζην θαζφξηζε ηνπο ζηφρνπο 

θιεηδηά θαη ηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφζεη βειηηψζεηο (KAIZEN) γηα λα κεηψζεη 
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ηηο απψιεηεο αιιά θαη γηα λα δξαζηεξηνπνηήζεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. 

 

 

Δηθφλα 8 – ηφρνη θαη ζθνπνί ηεο εηαηξίαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπλ απνηππσζεί φιεο νη απψιεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη πνηα απφ απηά κπνξεί λα 
επεξεάζεη ην εξγνζηάζην, πάλσ θαη ζηα νπνία ζα ζηνρεχζνπλ νη βειηηψζεηο. 

Αλάιπζε Απσιεηώλ 

 Δλέξγεηα Πεξηγξαθή απώιεηαο Καηεγνξία 

1 Change over Αιιαγή ζπζθεπαζίαο/ πξντφληνο  εμνπιηζκφο 

2 Defect & rework Δπαλαθαηεξγαζία εκηηειψλ πξντφλησλ εμνπιηζκφο 

3 Failure  Βιάβεο> 10 min εμνπιηζκφο 

4 Minor stoppages ηακαηήκαηα < 10 min. εμνπιηζκφο 

5 Quality Πξντφληα εθηφο πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκφο 

6 Shut down Πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκφο 

7 Speed Λεηηνπξγία ζε ηαρχηεηα θάησ απφ ηελ ζρεδηαζκέλε εμνπιηζκφο 

8 Start up Υξφλνο μεθηλήκαηνο εμνπιηζκφο 

9 Labor time Νεθξνί ρξφλνη ρσξίο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηαο άλζξσπνη 

10 No automation Απψιεηα ρξφλνπ ζε απιή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία άλζξσπνη 

11 Material «θχξα» πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πιηθφ 

12 Energy Φπζηθφ αέξην, πεπηεζκέλνο αέξαο, ειεθηξηζκφο ελέξγεηα 

 

Πίλαθαο 9 - θαηαγξαθή απσιεηψλ αλά ηκήκα 
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Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θάζε ηκήκα εξεπλά, αμηνινγεί θαη ηεξαξρεί ηηο απψιεηεο 

ηεο νπνίεο έρεη θαη ηεο βειηηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηνρεχζεη. Υξεζηκνπνηψληαο ηε 

κεζνδνινγία Pareto ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ην αηηηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε. 

 

 

Γηάγξακκα 1 - Γηάγξακκα Pareto απσιεηψλ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ζηνρεπκέλσλ βειηηψζεσλ  (KAIZEN) 

απφ ην ηκήκα πζθεπαζίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

ην πξψην παξάδεηγκα ν ζηφρνο ήηαλ ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο γξακκήο παξαγσγήο 

HAMBA 3. Σελ ηαρχηεηα ηεο γξακκήο νξηνζεηνχζε ε δπλαηφηεηα ηεο εγθηβσηηζηηθήο γηα 

παξαγσγή έσο 13 ραξηνθηβσηίσλ ην ιεπηφ. 

Με ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ TPM αλαιχζεθαλ ηα βήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεραλήο θαη εληνπίζηεθαλ νη λεθξνί ρξφλνη πνπ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ. Μεηά ηηο απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ε ηαρχηεηα ηεο γξακκήο απμήζεθε θαηά 14%. 
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Δηθφλα 2 – παξάδεηγκα KAIZEN αχμεζεο ηαρχηεηαο γξακκήο 

 

ην επφκελν παξάδεηγκα κειεηήζεθαλ νη απψιεηεο ζε ρξφλν ησλ ρεηξηζηψλ θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ γξακκψλ BENHIL 1 θαη 2 πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη κε παξαγσγηθνί 

ρξφλνη. Καηαγξάθεθαλ θαη ρξνλνκεηξήζεθαλ νη θηλήζεηο ηνπ ρεηξηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο,   εμνπιηζκφο ηξνπνπνηήζεθε θαη επηηεχρζεθε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά 
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100%.

 

Δηθφλα 10 - παξάδεηγκα TPM – αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο 

 



70 
 

5.4 Hεθαξκνγή ηνπ TPM ζηελ απηόλνκε ζπληήξεζε 

 

ΜεηάθαηηνConsistencyAwardνζηφρνοπνπηέζεθεαπφηελπαξνχζαεηαηξείαήηαλλααπμεζείη

νεπίπεδνηεοαπηφλνκεοζπληήξεζεο θαη λα επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ηόρνη 

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη: 

• Ζ αλαβάζκηζε ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλψλ θαη ε εμεηδίθεπζή 

ηνπο ζε ζέκαηα φπσο πδξαπιηθά θαη πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα, κεηάδνζε θίλεζεο θαη 

έδξαλα θχιηζεο.  

• Σππνπνίεζεησλδηαδηθαζηψληεοαπηφλνκεοζπληήξεζεοθαηεδεκηνπξγίανδεγψλθαηνδεγηψ

λγηαθάζεεμνπιηζκφμερσξηζηά. 

• Ζ κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ απηφλνκε ζπληήξεζε, ε αχμεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηήο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα ελψ 

ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο. 

• Να κεησζνχλ πεξαηηέξσ νη βιάβεο εμαηηίαο αλειιεηπνχο απηφλνκεο ζπληήξεζεο 

• Ζαχμεζεηεοαπφδνζεοηνπεμνπιηζκνχ (ΟΔΔ) 

• Ζαχμεζεηεοαμηνπνηζηίαοζηελεθηέιεζεηνππξνγξάκκαηνο παξαγσγήο 

• Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

• Ζ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

 

Βήκαηα Δθαξκνγήο ΑΜ 

 

Βήκα 1ν(αξρηθόο θαζαξηζκόο) 

• Δθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ εμαηηίαο ησλ 

ξχπσλ 

• Καηαγξαθή ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ θαζαξηζκνχ γηα ηνπο ρεηξηζηέο 

• Ξεθαζάξηζκα φισλ ησλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ 
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• Αξρηθφο θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, ρξήζε tag φπνπ 

ρξεηάδεηαη 

 

Δηθφλα 11 - Αξρηθφο Καζαξηζκφο - Δθαξκνγή ηνπ βήκαηνο 1 ηεο ΑΜ 

 

 

Βήκα 2. (αληίκεηξα) 

• Υαξηνγξάθεζε ησλ πεγψλ δεκηνπξγίαο ξχπσλ θαη ησλ πεξηνρψλ κε δχζθνιε 

πξφζβαζε 

• Γεκηνπξγίαζρεδίνπδξάζεο 

• Δθαξκνγή αληίκεηξσλ  

• Γεκηνπξγία καζεκάησλ ελφο ζεκείνπ 

• Καηαγξαθή αλαγθαίνπ ρξφλνπ γηα θαζαξηζκφ, ιίπαλζε, έιεγρν 
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Δηθφλα 12–Δθαξκνγή ηνπ βήκαηνο 2 ηεο AM 

 

 

Step 3. (δηαηήξεζε ησλ standard) 

• Καζνξηζκφο ησλ standard γηα θαζαξηζκφο, ιίπαλζε, έιεγρν. 

• Πξνεηνηκαζία ιηζηψλ θαη θαηακέηξεζε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

• Μείσζε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα Καζαξηζκφ, ιίπαλζε, έιεγρν 

• Μείσζε δπζιεηηνπξγηψλ κέζσ ηεο απηφλνκεο ζπληήξεζεο 

• Βειηηψζεηο θαη νπηηθφο έιεγρνο 

• Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα 

 

Έιεγρνο Λίπαλζεο 

 

Σν θνκκάηη ηεο ιίπαλζεο είλαη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο απηφλνκεο ζπληήξεζεο θαη ην 

πξψην ην νπνίν πέξαζε απφ ην ηκήκα ζπληήξεζεο ζηνπο ρεηξηζηέο. Δηδηθή κειέηε ζε 

ζπλεξγαζία κε κεγάιε εηαηξεία ιηπαληηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ ηα 

ιηπαληηθά εθείλα πνπ έρνπλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε θαη ζπλεπψο θαη κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο 
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κεηαμχ ησλ ιηπάλζεσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ απινπνίεζε ησλ ζεκείσλ θαη ηνπ ζηαζκνχ 

ιίπαλζεο γηα κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο. 

Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κε ιίζηεο ιίπαλζεο θαη ρξσκαηηθφ 

θψδηθα γηα εχθνιε, ζίγνπξε θαη γξήγνξε εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

Δηθφλα 13–Δθαξκνγή ηνπ βήκαηνο 3 ηεο ΑΜ – Γεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ ζηαζκνχ ιίπαλζεο θαη 

ζεκείσλ κε ρξσκαηηθφ θψδηθα 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά κηα ιίζηα ιίπαλζεο φπνπ απνηππψλεηαη ην ζεκείν, ν 

ππεχζπλνο, ν ηχπνο ηνπ ιηπαληηθνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη ην εξγαιείν. 
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Αξ.            
εκείνπ 

ΗΜΔΙΟ ΛΙΠΑΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΤΠΟ 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ 
ΛΙΠΑΝΗ 

          ΑΠΟΠΑΛΔΣΟΠΟΙΗΣΗ (DEPAL)   

1 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΝΧΝ 

ΓΟΥΔΗΧΝ 
Α.Μ CASSIDA EPS2 ΓΡΑΑΡΗΜΑ ΓΡΑΑΓΟΡΟ 

2 
ΟΓΖΓΟΗ ΔΜΒΟΛΟΤ 

ΑΝΤΦΧΖ 
ΜΑΓΝΖΣΧΝ 

Α.Μ CASSIDA EPS2 ΓΡΑΑΡΗΜΑ ΓΡΑΑΓΟΡΟ 

3 
ΟΓΖΓΟΗ ΔΜΒΟΛΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ 
ΥΑΡΣΟΝΗΧΝ 

Α.Μ CASSIDA EPS2 ΓΡΑΑΡΗΜΑ ΓΡΑΑΓΟΡΟ 

4 
ΟΓΖΓΟΗ  ΔΜΒΟΛΟΤ 
ΔΞΧΛΚΔΑ ΓΟΥΔΗΧΝ 

Α.Μ 
CASSIDA 

CHAIN 1000 
ΦΔΚΑΜΟ ΠΡΔΤ 

5 

ΔΤΘΓΡΑΜΜΑ 
ΓΡΑΝΑΕΗΑ 

ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ 
ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ 

Α.Μ 
CASSIDA 

CHAIN 1000 
ΦΔΚΑΜΟ ΠΡΔΤ 

6 

ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 
ΜΔΣ. ΚΔΝΧΝ 

ΓΟΥΔΗΧΝ (ΓΔΞΗΑ 
ΠΛΔΤΡΑ) 

Α.Μ CASSIDA EPS2 ΓΡΑΑΡΗΜΑ ΓΡΑΑΓΟΡΟ 

7 
ΚΑΓΔΝΑ 

ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ 
ΤΦΟΤ ΜΑΓΝΖΣΖ 

Α.Μ 
CASSIDA 

CHAIN 1000 
ΦΔΚΑΜΟ ΠΡΔΤ 

8 
ΖΛΔΚ/ΡΑ ΚΗΝΖΖ 

ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ 
ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ 

P.Μ 
CASSIDA GL 

220 
ΑΛΛΑΓΖ 
ΛΑΓΗΧΝ  

ΛΗΠΑΝΣΖΡΑ 
ΥΔΗΡΟ 

9 

KAΓΔΝΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΚΗΝΖΖ 

ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ 
ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ 

Α.Μ 
CASSIDA 

CHAIN 1000 
ΦΔΚΑΜΟ ΠΡΔΤ 

10 
ΛΗΠΑΝΣΖΡΑ ΑΔΡΟ 

DEPAL 
Α.Μ CASSIDA HF 15 ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΓΟΥΔΗΟ 

11 

ΛΗΠΑΝΣΖΡΑ ΑΔΡΟ 
ΔΜΒΟΛΟΤ 
ΜΑΓΝΖΣΧΝ 
ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ 

Α.Μ CASSIDA HF 15 ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΓΟΥΔΗΟ 

12 
ΖΛΔΚ/ΡΑ 

ΑΝΤΦΧΖ ΠΑΛΔΣΧΝ 
ΚΔΝΧΝ ΓΟΥΔΗΧΝ 

P.Μ 
CASSIDA GL 

220 
ΑΛΛΑΓΖ 
ΛΑΓΗΧΝ  

ΛΗΠΑΝΣΖΡΑ 
ΥΔΗΡΟ 

13 

ΚΑΓΔΝΔ ΑΝΤΦΧΖ 
ΓΔΜΑΣΖ ΠΑΛΔΣΑ 

ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ 
ΖΛΔΚ/ΡΑ 

Α.Μ 
CASSIDA 

CHAIN 1000 
ΦΔΚΑΜΟ ΠΡΔΤ 

14 

ΑΡΗΣ. ΠΛΔΤΡΑ 
ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΑΓΟΖ 

ΚΗΝΖΖ ΚΔΝΖ 
ΠΑΛΔΣΑ 

Α.Μ CASSIDA EPS2 ΓΡΑΑΡΗΜΑ ΓΡΑΑΓΟΡΟ 

15 

ΓΔΞΗΑ ΠΛΔΤΡΑ 
ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΑΓΟΖ 

ΚΗΝΖΖ ΚΔΝΖ 
ΠΑΛΔΣΑ 

Α.Μ CASSIDA EPS2 ΓΡΑΑΡΗΜΑ ΓΡΑΑΓΟΡΟ 

Πίλαθαο 10 – Λίζηα ιίπαλζεο κεραλήο DEPAL 
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εφιεηελδηάξθεηαησλδξαζηεξηνηήησληεοαπηφλνκεοζπληήξεζεονηρεηξηζηέοέρνπληελππν

ζηήξημεηνπΣκήκαηνοπληήξεζεο ην νπνίν ζηελ αξρή επηβιέπεη θαη θαζνδεγεί ηηο εξγαζίεο. 

Σα καζήκαηα ελφο ζεκείνπ εηνηκάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρεηξηζηέο θαη απνηεινχλ 

κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο βειηίσζεο θαη δηακνηξαζκνχ ησλ γλψζεσλ.  

 

 

 

5.5 Γξαζηεξηόηεηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο 

 

Σν πιαίζην πνπ έζηεζε ε εηαηξεία γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε έρεη σο βαζηθφ 

γλψκνλα ηε ρξήζε λένπ εμνπιηζκνχ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Γίλνληαο έκθαζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη 

ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπληήξεζεο βάδεη σο ζηφρν: 

• Σε κείσζε ησλ βιαβψλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα 0 βιάβεο ζηηο γξακκέο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

• Σελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ φπσο (αηκφο, θελφ, 

ζπκπηεζκέλνο αέξαο, ςχμε) 

• Σε ζπλερή βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο παξαθνινπζψληαο θαη κεηψλσληαο 

ην θφζηνο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ, ηελ άζθνπε ρξήζε αληαιιαθηηθψλ κε κεηαθνξά 

ελεξγεηψλ απφ ηελ TimeBasedMaintence  ζε ConditionBasedMaintenance. 

• πζηεκαηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο MTTR (meantimetillrepair) 

• Αλάπηπμεθαηεθαξκνγήλέσλδηαγλσζηηθψληερλνινγηψλγηαθαηαγξαθήηεοθζνξάοηνπεμνπι

ηζκνχθαηπξνζαξκνγήηνπρξφλνπζπληήξεζεο. 

 

Σα ηκήκαηα ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο αλ θαη είλαη δηαθνξεηηθά θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ πξντζηάκελν δνπιεχνπλ καδί θαη ζπλεξγαζκέλα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

απηφλνκεο θαη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο. Οξηζκέλνη ρεηξηζηέο έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη 

απνθηήζεη γλψζεηο κεραληθνχ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο 

φηαλ δελ απαζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή. Καη ζην ηκήκα πξνεηνηκαζίαο ηεο Ά Ύιεο νη ρεηξηζηέο 

ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ έρνπλ εθπαηδεπηεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

βαζηθέο βιάβεο. Σέινο ζην ηκήκα ησλ απνζεθψλ νη ρεηξηζηέο ησλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ 

εθπαηδεχνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη κεραληθνί θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ ζπληήξεζε ζην 

ρψξν ησλ απνζεθψλ. 
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Δηθφλα 14–Παξαδείγκαηα απφ ελέξγεηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο 

 

 

5.6 Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο γηα ηελ Πνηόηεηα 

 

Οη ελέξγεηεο ηνπ TPM ζηνλ ππιψλα ηεο Πνηφηεηαο ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε φισλ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξντφληα εθηφο πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ παξαγσγή 100% 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ απφ ην εξγνζηάζην. 

 

ηόρνη 

• Ζαλάπηπμεκηαοθνπιηνχξαοαλάκεζαζηνποεξγαδφκελνποζηελπαξαγσγή 

(ρεηξηζηέοθαηβνεζνί) πνπζαέρνπληελαληίιεςε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη 

ζα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο δεκηνπξγψληαο θαη δηαηεξψληαο έλα 0 defect πεξηβάιινλ. 

ςετ ανάλυςθσ 
λιπαντικών 

ζλεγχοσ ατμοπαγίδων με 
υπζρθχουσ 

ζλεγχοσ κινθτιρων με 
μζκοδο δονιςεων 

ζλεγχοσ θλεκτρικών 
πινάκων  

με χριςθ κερμομζτρου laser 

μζτρθςθ ταχφτθτασ διάγνωςθ προβλθμάτων 
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• ΖαλάπηπμεελφοζπζηήκαηνοπληήξεζεοΠνηφηεηαοκεηννπνίνζαεληνπηζηείφρηκφλννεμνπιη

ζκφοαιιά θαη νη δηεξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξντφληα εθηφο πξνδηαγξαθψλ θαη ζα 

εμαιεηθζνχλ. 

• Ζ επέθηαζε ηεο πληήξεζεο Πνηφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα εκπξφο θαη πίζσ 

εκπιέθνληαο φρη κφλν ηνπο πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηνπο πειάηεο. 

 

ην επφκελν παξάδεηγκα έγηλε ρξήζε ηεο PMAnalysis (Phenomenon – Mechanism) z  

πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί έλα πνηνηηθφ πξφβιεκα θαηά ην νπνίν ην θχπειν ηνπ πξντφληνο δελ 

ζθξάγηδε ηειείσο κε απνηέιεζκα λα αθήλεη ην πξντφλ εθηεζεηκέλν. ην ζπγθεθξηκέλν KAIZEN 

έγηλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ πνπ ην πξνθαιεί θαη 

εληνπίζηεθε ε απφθιηζε πνπ νδεγεί ζε απηφ ην ειάηησκα. Μεηά ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο 

ην απνηέιεζκα ήηαλ 0 ειιαηησκαηηθά πξντφληα. 

 

5.7 Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε 

 

Οζπγθεθξηκέλνοππιψλαοζηνρεχεηζηελαλαβάζκηζεησλγλψζεσλθαηησληερληθψληθαλνηήη

σληνππξνζσπηθνχηνπεξγνζηαζίνπ. 

Απνηειείέλαλαπφηνποβαζηθφηεξνποππιψλεοθαζψοεεθπαίδεπζεείλαηαπαξαίηεηεπξνυπφζεζεγηα

λαπξαγκαηνπνηεζνχλφιεο νη ελέξγεηεο ηεο απηφλνκήο ζπληήξεζεο, ησλ KAIZEN θαη φισλ ησλ 

άιισλ ππιψλσλ ηνπ TPM. 

 

Οηαλαβάζκηζεησλεξγαδφκελσληεοπαξαγσγήοέδσζεηελδπλαηφηεηαλαππάξρνπλ θνηλέο 

κεηθηέο νκάδεο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα πνπ ζα έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. Σν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο είλαη εμαηνκηθεπκέλν γηα θάζε εξγαδφκελν θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ θαη ηα 

θελά ην νπνία έρεη θαη πεξηιακβάλεη: 

 

• Δθπαίδεπζε ζε ρεηξηζκφ κεραλψλ (νη ρεηξηζηέο κπνξνχλ θαη ρεηξίδνληαη απφ 6 έσο 9 

απφ ηηο 10 γξακκέο ηνπ εξγνζηαζίνπ) 

• Δθπαίδεπζε ζε ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

• Δθπαίδεπζε  ζε δξαζηεξηφηεηεο AM  

• Δθπαίδεπζε ζε Kaizen  

• Δθπαίδεπζε ζρεηηθή κε ηελ Πνηφηεηα  

• Δθπαίδεπζε ζηελ Αζθάιεηα 

• Δθπαίδεπζε ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηεξηρζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο, δεκηνπξγήζεθε έλα ηερληθφ εθπαηδεπηηθφ θέληξν κε πξαγκαηηθφ 

εμνπιηζκφ θαη κηα ηερληθή βηβιηνζήθε ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε φινη νη εξγαδφκελνη. 
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Δηθφλα 15 - Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν 

 

 

 

Διάγραμμα 2 – Αποηύπωζη εκπαίδεσζης τειριζηών ανα γραμμή 

 



80 
 

5.8 Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο ηεο αλάπηπμεο 

 

 

Αλάπηπμεπξντόλησλ 

Γηαθάζελένπξντφλιακβάλεηαηππφςεεππνδνκήηνπεξγνζηαζίνπθαηνηπαξαγσγηθέοηνπδπλ

αηφηεηεο. Δάλ απαηηνχληαη λέεο δηεξγαζίεο ή λένο εμνπιηζκφο απηά πξνζηίζεληαη ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο. Γηα θάζε λέν πξντφλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

 

Πίλαθαο 11 - Αλάιπζε δηαδηθαζίαο γηα εηζαγσγή λένπ πξντφληνο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

Γηαθάζεζηάδηνθαζνξίδνληαηιεπηνκεξψονηελέξγεηέοθαηηναληίζηνηρνηκήκαπνπέρεηηελεπζχ

λεγηααπηέο. 

εκαληηθήέκθαζεδίλεηαηζηελδπλαηφηεηααλαθχθισζεοφρηκφλνησλπιηθψλζπζθεπαζίαο αιιά θαη 
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ηεο Ά χιεο είηε απηά είλαη παξάγσγα ηνπ ηκήκαηνο ζπζθεπαζίαο είηε επηζηξεθφκελα πξντφληα 

απφ ην εκπφξην. Όινο ν ζρεδηαζκφο γηα έλα λέν πξντφλ ή λέν εμνπιηζκφ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη 

κε ηνπο ηξείο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ TPM γηα ZeroWaste, ZeroBreakDown, ZeroAccidents.  

 

5.9 Η Δπίδξαζε θαη ε αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ TPM 

 

 

Ζ εηαηξεία ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ TPM ζέηεη 

ελδηάκεζνπο ζηφρνπο, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ επηξξνή ηεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

αλαπξνζαξκφδεη ηελ θαηαλνκή πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο ζηηο παξαθάησ βαζηθέο 

θαηεγνξίεο 

I. Αλάπηπμε (Growth) 

II. Παξαγσγηθφηεηα (Productivity) 

III. Πνηφηεηα (Quality) 

IV. Κφζηνο (Cost) 

V. Κάιπςε ηεο δήηεζεο (Delivery) 

VI. Αζθάιεηα (S) 

VII. Δθπαίδεπζε (Σ) 

 

 Απνηππψλεηαη ε πνξεία ην θάζε δείθηε ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ην έηνο 

αθεηεξία. Βάζε απηνχ ε εηαηξεία επαλαζρεδηάδεη ηελ πνξεία ηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Θα 

δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο αλά θαηεγνξία θαη επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

TPM. 

 Υξεηάδεηαη σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ TPM ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξείαο φπσο θαη ζε φιεο ηηο εηαηξείεο πέξα απφ ηα κεηξήζηκα (tangible) απνηειέζκαηα έρεη 

θαη άιια κε κεηξήζηκα (intangible) ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ TPM. 
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Πίλαθαο 12 – Παξαθνινχζεζε ησλ θπξίσλ δεηθηψλ απφδνζεο 
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5.9.1 Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζηελ παξαγσγηθφηεηα (P) 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απφδνζε ησλ γξακκψλ 

παξαγσγήο είλαη θαη ε πην γλσζηή θαη ε πην αλακελφκελε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Μέζα απφ ηελ απηφλνκε ζπληήξεζε θαη ηηο ζηνρεπκέλεο 

βειηηψζεηο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ε νπνία βεβαίσο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

αλαιχεηαη αλά γξακκή παξαγσγήο θαη αλά ζπζθεπαζίαο πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη 

πην αληηπξνζσπεπηηθή.  

 

Γηάγξακκα 3 – Απνηχπσζε απφδνζεο γξακκψλ ζπζθεπαζίαο ΟΔΔ 

 

 

5.9.2 Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζηελ πνηφηεηα (Q) 
 

 Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζηελ πνηφηεηα κεηξηέηαη θαη απηή κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, 

ζηελ παξνχζα εηαηξεία ν δείθηεο είλαη ηα παξάπνλα θαηαλαισηψλ αλά 1 εθαηνκκχξην κνλάδεο 

πξντφληνο. Ο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί ζηφρν φρη κφλν ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο αιιά θαη 
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ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο ηεο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

  

 

Γηάγξακκα 4 – Απνηχπσζε παξαπφλσλ αλά εθαηνκκχξην κνλάδεο ηειηθνχ πξντφληνο 

 

5.9.3 Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζην θφζηνο (C) 

 

Βαζηθφο δείθηεο γηα θάζε επηρείξεζε ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη θαη ηηο επηκέξνπο 

πξνζπάζεηεο ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο είλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

έρεη ζέζεη σο δείθηε ην θφζηνο κεηαπνίεζεο αλά ηφλν παξαγφκελνπ πξντφληνο 
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Γηάγξακκα 5 – Απνηχπσζε θφζηνπο κεηαπνίεζεο αλά ηφλν 

5.9.4 Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο (D) 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ TPM φρη κφλν ζην ηκήκα ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ζε φιν ην εχξνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ δείθηε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.  

 

Γηάγξακκα 6 – Απνηχπσζε δείθηε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ 
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5.9.5 Ζ επίδξαζε ηνπ TPM ζηελ αζθάιεηα (S) 

 

Πξσηεχσλ ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αζθάιεηα θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ TPM φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο γίλνληαη ζεκαληηθά βήκαηα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ζ εθαξκνγή ηνπ 5s, ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

ρεηξηζηψλ πάλσ ζηηο γξακκέο θαη νη ζπλερείο βειηηψζεηο αζθάιεηαο ζπκβάινπλ ζηνλ 

ζηφρν γηα 0 αηπρήκαηα. 

 

 

Γηάγξακκα 7 – Απνηχπσζε απνιχηνπ αξηζκνχ αηπρεκάησλ 

 

5.9.6 Δπίδξαζε ηνπ TPM ζηελ εθπαίδεπζε (Σ) 

 

Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ TPM, κέζα απφ έλα 

νινθιεξσκέλν θαη ζπλερέο πξφγξακκα ε εηαηξεία εληνπίδεη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο φρη 

κφλν ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ παιαηψλ. Έρεη εγθαηεζηεκέλν έλα ζχζηεκα 

ην νπνίν κέζα απφ ηα Μαζήκαηα Δλφο ζεκείνπ (OPL) θαηαθέξλεη λα θαηαγξάθεη φιε ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εχθνιε θαη γξήγνξε αθνκνίσζή ηεο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο εξγαδφκελνπο.  
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Γηάγξακκα 8 – Απνηχπσζε νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο (KAIZEN) αλά έηνο 

 

 

Γηάγξακκα 9 – Απνηχπσζε αξηζκνχ καζεκάησλ ελφο ζεκείνπ αλά έηνο 
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5.9.7 Ζ κε κεηξήζηκε επίδξαζε ηνπ TPM 
 

Όπσο αλαθέξακε πέξα απφ ηα απηά απνηειέζκαηα θαη ηνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο 

ππάξρεη θαη ε κε κεηξήζηκε, άπιε επίδξαζε θαη επηξξνή ηεο εθαξκνγήο ηνπ TPM ηελ νπνία ε 

εηαηξεία απνηππψλεη ζηα παξαθάησ  

 Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαιχεηαη θαιχηεξα θαη ζπλδέεηαη κε ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηφρνπο ησλ ηκεκάησλ  

 Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλε ζηηο απψιεηεο θαη πην 

δνκεκέλε ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

 Ζ δηνίθεζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα θαη επελδχεη ρξήκαηα εθεί φπνπ 

ππάξρνπλ νη απψιεηεο 

 Σν ηκήκα ηεο παξαγσγήο έρεη θαιχηεξε εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα απνηεινχλ ζηφρν γηα νιφθιεξν ην ηκήκα 

 Ζ θηινζνθία ηνπ TPM ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκβάιεη ψζηε νη 

άλζξσπνη λα απνθηήζνπλ βαζχηεξε γλψζε γηα ην εξγνζηάζην. 

 Σν TPM έρεη θαηαμησζεί σο ην κνλαδηθφ εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ν ηξφπνο 

ζθέςεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα σζήζεη ην εξγνζηάζην λα θάλεη κνλαδηθέο θαη 

μερσξηζηέο βειηηψζεηο  

 Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε φια ηα ηκήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βηβιηνγξαθία Κεθαιαίνπ 

[24]  T. TEAM, "Special Award booklet 2007," E, PIRAEUS, 2007. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Όπσο αλαδείρζεθε θαη κέζα απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη απφ ηελ κειέηε 

πεξίπησζεο είλαη έλα πξφγξακκα πνπιεηηνπξγεί θαη θέξλεη απηά απνηειέζκαηα θαη βειηίσζε 

ζε πνιινχο ή αθφκα θαη ζε φινπο ηνπ ηνκείο κηαο επηρείξεζεο αλαιφγσο ηελ δέζκεπζε θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ ζα δνζνχλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θηινζνθίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λαιεηηνπξγήζνπλ 

φρηκφλνζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ logistics, ησλ 

κεηαθνξψλ, θαηζε κηα πνηθηιίααπφάιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξέπεηλα εθπαηδεχνληαηφρη ζαλ λα είλαη ην TPMαπιψο άιιν 

έλα"πξφγξακκα ηνπ κήλα» αιιά απνηειεί κηα θηινζνθία πνπ δηαηξέρεη νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ 

θαη ζα ηνλ ραξαθηεξίδεη γηα πάληα. Όηη απνηειεί έλαλ λέν ηξφπν δνπιεηάο θαη ζθνπεχεη ηελ 

ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο θαη θαηεπέθηαζε θαη ησλ ίδησλ.  

 

Επίζεο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη κηα ηέηνηα θηινζνθία είλαη ιάζνο λα ζεωξείηαη 

κόλν ππεπζπλόηεηα ηεο ζπληήξεζεο ή ηεο παξαγωγήο ή κόλν ηωλ παξαγωγηθώλ κνλάδωλ κηαο 

πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. Αληηζέηωο είλαη ππεπζπλόηεηα όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ, παξαγωγηθώλ 

κνλάδωλ, θέληξωλ δηαλνκήο, ππνζηεξηθηηθώλ ηκεκάηωλ αθόκα θαη ηωλ ζπλεξγαηώλ πνπ έρεη 

κηα επηρείξεζε.  

 

Είλαη γεγνλόο όηη ην «ηαμίδη» ηεο ζπλερνύο βειηίωζεο είλαη κηα επίπνλε πνιιέο θνξέο 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πόξνπο θαη αιιαγή θνπιηνύξαο πξώηα από όια ηεο δηνίθεζεο θαη ύζηεξα 

όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. Είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο, 

ζπλερήο βειηηώζεηο θαη επαλαμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηνπ νξγαληζκνύ. Ιδηαίηεξα ζηελ εθθίλεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζα θαληάδεη δύζθνιν θαη δαπαλεξό αθνύ απαηηεί αλζξώπηλνπο θαη πιηθνύο 

πόξνπο, απαηηεί ώξεο γηα εθπαίδεπζε, γηα αλάιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ, γηα πινπνίεζε ηωλ 

ιύζεωλ. Ωζηόζν ηα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ζα ηελ εθαξκόζεη είλαη πνιιαπιά θαη νη 

πόξνη απηνί ζα εμνηθνλνκνύληαη κέζα από ηελ δηαξθή αύμεζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο θαη ηελ 

κείωζε ηωλ πεξηηηώλ δαπαλώλ.  
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Δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθό λα πνύκε όηη ζήκεξα, κεηνλ αληαγσληζκφζηε βηνκεραλία ζην 

πςειφηεξν επίπεδν φισλ ησλ επνρψλ κηα θηινζνθία ζπλερνχο βειηίσζεο φπσο ην TPMή 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην WCM κπνξεί λα είλαη ην κφλνπξάγκα πνπ ζηέθεηαηκεηαμχ ηεο 

επηηπρίαοθαη ηεο ζπλνιηθήοαπνηπρίαο γηανξηζκέλεο εηαηξείεο 
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