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Ολική  Συντήρηση  για την Παραγωγικότητα 
(Total Productive Maintenance, TPM) 

µέσω της εφαρµογής της στην  αυτοκινητοβιοµηχανία VOLVO 
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Αποδοτικότητα, Εξοπλισµού, Παραγωγικές Απώλειες, Δραστηριότητες Μικρών 
Οµάδων, Διαρκής Βελτίωση, Αυτόνοµη Συντήρηση, Ειδική Συντήρηση, 
Ανάπτυξη Ικανότητας, Πρώιµη Διαχείριση, Ποιοτική Συντήρηση, Διοικητική 
Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα, Ασφάλεια και Περιβάλλον, Βραβεία 
Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα. 
 
 
Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός 
κερδοφόρου παραγωγικού συστήµατος, εστιάζοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση 
του παραγωγικού εξοπλισµού, µέσω αποδοτικών πρακτικών συντήρησης και 
εµπλέκοντας όλους τους εργαζοµένους, από το προσωπικό συντήρησης και 
παραγωγής έως την ανώτερη διοίκηση. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα στοχεύει στη µεγιστοποίηση της 
Ολικής Αποδοτικότητας του Εξοπλισµού, µέσω της εξάλειψης των 
Παραγωγικών Απωλειών, οι οποίες οδηγούν σε σπατάλη πόρων, υπό µορφή 
χρόνου – παραγωγή και ανθρώπινη εργασία – και κεφαλαίων – πρώτες ύλες 
και σκάρτα τελικά προϊόντα. Ως αιτίες των απωλειών της παραγωγής 
αναγνωρίζονται ανεπαρκείς µέθοδοι παραγωγής και συντήρησης, ελαττώµατα 
του εξοπλισµού, ανθρώπινα σφάλµατα εξαιτίας ελλιπούς γνώσης, αλλά και 
λανθασµένης νοοτροπίας, καθώς και ανεπαρκή στήριξη και ικανότητα 
καθοδήγησης από την πλευρά της διοίκησης. 
 
Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα παρέχει ένα µεθοδικό τρόπο 
εργασίας για την αντιµετώπιση των παραγωγικών απωλειών, βασισµένο σε 
οκτώ βασικές δραστηριότητες, τους επονοµαζόµενους «οκτώ πυλώνες». Η 
εισαγωγή του τρόπου εργασίας βασίζεται σε ένα σχέδιο δώδεκα σταδίων, το 
οποίο περιλαµβάνει απαραίτητες προεργασίες για τη δηµιουργία µίας εύρωστης 
βάσης στον οργανισµό, στην οποία θα θεµελιωθούν οι οκτώ πυλώνες, τις 
δραστηριότητες των οκτώ πυλώνων, καθώς και τη βράβευση των εργασιών της 
Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα, ως επιβεβαίωση της επιτυχούς 
εφαρµογής του σχεδίου.  
 
Οι προεργασίες για την εισαγωγή της Ολικής Συντήρησης για την 
Παραγωγικότητα αφορούν, κυρίως, στην αλλαγή νοοτροπίας της επιχείρησης, η 
οποία πρόκειται να εισάγει το καινοτόµο τρόπο εργασίας που πρεσβεύει η 
µέθοδος, καθώς και στην αποδοχή της από το σύνολο των εργαζοµένων. 
Επίσης, οι προεργασίες περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός οργανισµού 
υπερκείµενων Μικρών Οµάδων, στις οποίες ανατίθεται η διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα.  
 



Οι οµάδες εµπλέκονται σε εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας του εξοπλισµού, 
στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα «Διαρκής Βελτίωση», χρησιµοποιώντας 
κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία επίλυσης προβληµάτων και ποιοτικού 
ελέγχου. Η προσπάθεια γίνεται περισσότερο εστιασµένη µε τις δραστηριότητες 
της Αυτόνοµης Συντήρησης και της Ειδικής Συντήρησης – δεύτερος και τρίτος 
πυλώνας – στις οποίες καλείται το προσωπικό παραγωγής και συντήρησης, 
αντίστοιχα, να βελτιώσουν τις δικές τους περιοχές ευθύνης. Αναλυτικότερα, οι 
χειριστές εµπλέκονται στη συστηµατική καθαριότητα, λίπανση και επιθεώρηση 
των µηχανών τους που διευκολύνουν τη διατήρηση του εξοπλισµού σε καλή 
κατάσταση, και οι τεχνικοί της συντήρησης εφαρµόζουν αποδοτικές και 
εξειδικευµένες µεθόδους συντήρησης. Για τη διευκόλυνση του απαιτητικού 
έργου των τεχνικών συντήρησης, εξοικονοµείται χρόνος – και προσπάθεια – µε 
τη µεταφορά απλών καθηµερινών αρµοδιοτήτων συντήρησης από αυτούς 
στους χειριστές. Εντούτοις, τόσο οι εργασίες του προσωπικού παραγωγής, όσο 
και οι εργασίες του προσωπικού συντήρησης, απαιτούν δεξιότητες και γνώσεις. 
Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο 
ικανότητας των εργαζοµένων µε τις δραστηριότητες του τέταρτου πυλώνα 
«Ανάπτυξη Ικανότητας», οι οποίες προωθούν την θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού.  
 
Η προσπάθεια για την εξάλειψη των απωλειών στην παραγωγή περιλαµβάνει, 
επίσης, την Πρώιµη Διαχείριση, νέων εξοπλισµών και προϊόντων. Ο στόχος του 
πέµπτου αυτού πυλώνα της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα είναι 
η δηµιουργία νέων µηχανών µε, µεταξύ άλλων, χαµηλές απαιτήσεις για 
συντήρηση και ικανότητα να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η 
διεκπεραίωση της ενσωµάτωσης τους και της πλήρους έναρξης λειτουργίας 
χωρίς διαταραχές και ανάγκη για ρυθµίσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
επιδιώκεται, επίσης, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς την 
κατασκευή και τη συναρµολόγηση.  
 
Η εστίαση της Ολικής Παραγωγής Συντήρησης στη δηµιουργία ποιοτικών 
προϊόντων επισηµαίνεται µε τις δραστηριότητες της Ποιοτικής Συντήρησης 
(έκτος πυλώνας), οι οποίες επιδιώκουν να εξαλείψουν τα ελαττώµατα ποιότητας 
µε εξειδικευµένες τεχνικές ποιοτικού ελέγχου και κυρίως, µέσω της ανάλυσης 
µηχανισµών φαινοµένων.  
 
Η ανάπτυξη ενός κερδοφόρου παραγωγικού συστήµατος επηρεάζεται, άµεσα, 
από τη λειτουργία των υποστηρικτικών και διοικητικών τµηµάτων. Η Ολική 
Συντήρηση για την Παραγωγικότητα αναγνωρίζει την επίδραση αυτή και 
προωθεί την εξάλειψη των απωλειών της διοικητικής εργασίας, εισάγοντας 
πρακτικές, όµοιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην Αυτόνοµη Συντήρηση, 
τη Διαρκή Βελτίωση και την Ανάπτυξη Ικανότητας. Το σύνολο των πρακτικών 
αυτών αποτελούν δραστηριότητες του έβδοµου πυλώνα, της Διοικητικής Ολικής 
Συντήρησης για την Παραγωγικότητα. 
 
Κατά την πραγµατοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, προσεγγίζονται 
και αντιµετωπίζονται, έµµεσα, θέµατα ασφάλειας εργασίας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, όπως, για παράδειγµα, µέσω του καθαρισµού των µηχανών και 
των θέσεων εργασίας, και της ρύθµισης των διαρροών στην Αυτόνοµη 
Συντήρηση ή µέσω της ανάπτυξης ασφαλών µηχανών στην Πρώιµη Διαχείριση. 



Εντούτοις, απαιτείται µία περισσότερο επικεντρωµένη προσέγγιση σε ζητήµατα 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, η οποία θέτει αυστηρές απαιτήσεις για µηδενικά 
ατυχήµατα και µηδενικά απόβλητα. Κάτι τέτοιο, όµως, απαιτεί κατανόηση, τόσο 
από την διοίκηση, όσο και από τους εργαζόµενους, της ανάγκης για µηδενικά 
ατυχήµατα και µηδενικά απόβλητα και δέσµευση για λήψη κατάλληλων µέτρων. 
 
Βασική πρακτική για όλες τις δραστηριότητες της Ολικής Συντήρησης για την 
Παραγωγικότητα είναι η διαρκής µέτρηση, ανάλυση, αξιολόγηση, και 
ενδεχοµένως, αναθεώρηση, επιµέρους στόχων και αποτελεσµάτων.  
 
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των εργασιών της Ολικής Συντήρησης για την 
Παραγωγικότητα εντάσσεται και η διαδικασία που οδηγεί στη βράβευση των 
αποτελεσµάτων του TPM µιας επιχείρησης από το Ιαπωνικό Ινστιτούτο 
Συντήρησης Εργοστασίων, ΙΙΣΕ. Τα Βραβεία Ολικής Συντήρησης για την 
Παραγωγικότητα του ΙΙΣΕ εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις σε σαφή κριτήρια για την 
αξιολόγηση της προόδου τους, διευκολύνουν την αποφυγή αποκλίσεων από 
τον επιθυµητό τρόπο εργασίας, αποτελούν µέτρο σύγκρισης µεταξύ 
οργανισµών, επιδοκιµάζουν και κινητοποιούν για περαιτέρω βελτιώσεις και 
επιτεύγµατα.  
 
Αντικείµενο βράβευσης υπήρξαν και τα επιτεύγµατα της σουηδικής 
αυτοκινητοβιοµηχανίας VOLVO στις εργασίες της Ολικής Συντήρησης για την 
Παραγωγικότητα. Η εταιρεία ξεκίνησε, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, την 
εφαρµογή του σχεδίου εισαγωγής της µεθόδου, καταλήγοντας στη βράβευση µε 
εξαιρετικές επιδόσεις. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, οι 
δραστηριότητες της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα, θα 
αναλυθούν µε βάση το παράδειγµα της επιτυχούς εφαρµογής της στη VOLVO.  
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Πρόλογος  

 

 

Ο όρος «συντήρηση» χρησιµοποιείται για να περιγράψει «το σύνολο όλων των 

ενεργειών, οι οποίες πραγµατοποιούνται για να διατηρήσουν ένα αντικείµενο, ή 

να το επαναφέρουν, σε µία αποδεκτή κατάσταση» (Corder, 1976). Οι ενέργειες 

αυτές υπήρξαν, ανέκαθεν, επίκαιρες, αναγκαίες και εγγενείς σε κάθε 

παραγωγική δραστηριότητα για την κατάλληλη διαχείριση του παραγωγικού 

εξοπλισµού. 

 

Εντούτοις, όντας η συντήρηση, άµεσα, συνδεδεµένη µε την παραγωγή, 

υπόκειται, επίσης, στις προϋποθέσεις που θέτουν οι ανάγκες των πελατών, η 

ανταγωνιστικότητα της αγοράς και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι πρακτικές της 

συντήρησης οφείλουν να είναι δυναµικές, ήτοι να προσαρµόζονται στην εξέλιξη 

των πρακτικών της παραγωγής και των ιδιοτήτων των µηχανών. 

 

Οι πρώτες απόπειρες για συστηµατοποίηση της συντήρησης εµφανίστηκαν στις 

αρχές του 20ου αιώνα, ως ανάγκη για τη διαχείριση µεγάλων και πολύπλοκων 

παραγωγικών εξοπλισµών, στις βιοµηχανικά δραστηριοποιούµενες χώρες. Οι 

αρχικές προσεγγίσεις του θέµατος αφορούσαν, κυρίως, µία ταχεία και 

αποτελεσµατική επέµβαση για ρύθµιση βλαβών, διακοπών και άλλων 

σφαλµάτων. Ήταν, ουσιαστικά, ενέργειες για την επαναφορά του εξοπλισµού 

στην αποδεκτή κατάσταση, σύµφωνα µε  τον παραπάνω ορισµό. Τα εξαιρετικά 

υψηλά κόστη της τακτικής αυτής, ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

µια άλλη αντίληψη περί συντήρησης και να επιχειρήσουν να δράσουν, εκ των 

προτέρων. Η έννοια της πρόληψης κυριάρχησε σε ότι αφορούσε τις τεχνικές 

συντήρησης, µε αποτέλεσµα µια πληθώρα µεθόδων και εξειδικευµένων 

εργαλείων προληπτικής συντήρησης.  

 

Παρόλ’ αυτά, η εφαρµογή της συντήρησης, παρέµενε αντικείµενο 

συγκεκριµένων οµάδων µέσα στον οργανισµό των επιχειρήσεων, διατηρούσε 

τεχνικούς στόχους και αφορούσε αυστηρά τις παραγωγικές διαδικασίες. Κάτι 

τέτοιο, όµως, καθιστά τη συντήρηση ένα εξειδικευµένο εργαλείο συντήρησης και 
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περιορίζει τα αποτελέσµατα της για την επιχείρηση, εν γένει Η ανάπτυξη της 

Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, 

αποκατέστησε την αξία της συντήρησης στο βιοµηχανικό κόσµο, αποδίδοντας 

σε αυτήν την ικανότητα να οδηγήσει στη δηµιουργία ενός συνολικά αποδοτικού 

και κερδοφόρου επιχειρηµατικού οργανισµού, µε εστίαση στην αποδοτικότητα 

του εξοπλισµού, καθώς και στην εµπλοκή και την ανάπτυξη όλων των 

εργαζοµένων.  

 

Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα βασίζεται στο ότι η συντήρηση δεν 

αποτελεί ένα εργαλείο, αλλά ένα τρόπο εργασίας και αντίληψης των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σαφώς, περιλαµβάνει προγενέστερες τεχνικές 

και µεθόδους, αλλά ο τρόπος εφαρµογής τους καθορίζεται από στόχους που 

αφορούν το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης. Επίσης, χρησιµοποιεί 

καινοτόµες µεθόδους εργασίας, όπως η δόµηση ενός οργανισµού 

αλληλοσυνδεόµενων µικρών οµάδων, οι οποίες εφαρµόζουν τις δραστηριότητες 

της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα, η µεταφορά αρµοδιοτήτων 

συντήρησης στους ίδιους τους χειριστές των µηχανηµάτων, καθώς και η 

εισαγωγή της έννοιας της «συντήρησης» στις διοικητικές εργασίες. Στόχος είναι 

η βελτιστοποίηση της συνολικής αποδοτικότητας της επιχείρησης, µε 

προτεραιότητα, φυσικά, την αποδοτικότητα του εξοπλισµού.  

 

Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα γεννήθηκε στους κόλπους 

ιαπωνικών επιχειρήσεων και ιαπωνικών οργανισµών βιοµηχανικής ανάπτυξης 

και εφαρµόσθηκε µε σηµαντικά επιτεύγµατα. Η διάδοση των επιτευγµάτων στην 

παγκόσµια αγορά οδήγησε στην υιοθέτηση του νέου τρόπου εργασίας από το 

δυτικό βιοµηχανικό κόσµο. Εντός των δυτικών επιχειρήσεων που ακολούθησαν 

το παράδειγµα των Ιαπώνων, συµπεριλαµβάνεται και η σουηδική 

αυτοκινητοβιοµηχανία VOLVO. Η εταιρεία διακρίθηκε για τις εργασίες της πάνω 

στην Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα, οι οποίες αποτέλεσαν θεµέλιο 

λίθο για την επιχειρηµατική αριστεία της VOLVO.  
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