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Κεφάλαιο 14 Βραβείο Ολικής  Συντήρησης  για την  

Παραγωγικότητα 
 

 
 

Ο Ιαπωνικός Οργανισµός Διοίκησης ΙΟΔ (Japan Management Association 

Group, JMA Group), δηµιούργησε το 1964 το σύστηµα Βραβείων Συντήρησης 

για την Παραγωγικότητα (Productive Maintenance Award system), µε στόχο «να 

ενδυναµώσει τη βελτίωση των επιχειρηµατικών οργανισµών και να συνδράµει 

στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας, προάγοντας τον εκσυγχρονισµό της 

συντήρησης εργοστασίων και την ανάπτυξη των τεχνολογιών συντήρησης 

εργοστασίων» (www.jipm.org). Μετά από τη δηµιουργία και ενσωµάτωση του 

Ιαπωνικού Ινστιτούτου Συντήρησης Εργοστασίων στον ΙΟΔ, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, καθώς και την µετάβαση από την Συντήρηση για την 

Παραγωγικότητα, στην Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα, βλ. 

παράγραφο 1.1, η αξιολόγηση και η βράβευση των εταιρειών πραγµατοποιείται 

από ινστιτούτο, µε βάση, πλέον τα επιτεύγµατα τους στην Ολική Συντήρηση για 

την Παραγωγικότητα. 
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14.1 Γενικά περί βραβείων TPM 

 

Τα βραβεία αριστείας στην Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα (TPM 

Excellent Awards), για τα οποία αξιολογούνται και βραβεύονται οι 

δραστηριότητες TPM εργοστασίων, έχουν απονεµηθεί σε περίπου 2000 χιλιάδες 

εργοστάσια ανά τον κόσµο από τη δηµιουργία του θεσµού µέχρι σήµερα. Οι 

απονοµές πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο από το ΙΙΣΕ σε µια εκδήλωση, η 

οποία λαµβάνει χώρα στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Είναι µεγάλη τιµή για την 

επιχείρηση, η οποία λαµβάνει το βραβείο και ένα έπαθλο για να επιδεικνύει σε 

όλους τους επισκέπτες της. Το βραβείο δείχνει ότι η εταιρεία έχει εργασθεί 

συστηµατικά και για µεγάλο διάστηµα για την βελτίωση της σε όλους τους 

τοµείς, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο TPM.  

 

Για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για τη βράβευση, µια εταιρεία πρέπει να έχει 

εργασθεί µε το TPM για τουλάχιστον 3 χρόνια και να έχει πραγµατοποιηθεί µια 

προκαταρκτική επιθεώρηση. Επίσης, οι εργασίες του TPM πρέπει να έχουν 

αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην εταιρεία. 

 

Οι αιτούντες για το βραβείο οργανισµοί πρέπει να είναι τακτικά µέλη του ΙΙΣΕ. Οι 

εταιρείες υποβάλουν αίτηση για διαφορετικά επίπεδα του βραβείου ανάλογα µε 

το µέγεθος του οργανισµού και το τρέχον επίπεδο των εργασιών του TPM, ήτοι 

ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. Εταιρείες, οι οποίες έχουν προκαλέσει 

κατά καιρούς σοβαρές περιβαλλοντικές µολύνσεις ή στις οποίες έχουν 

προκληθεί σοβαρά ατυχήµατα, δεν µπορούν να λάβουν το βραβείο. 

 

Το βραβείο απονέµεται σε διαφορετικά επίπεδα σύµφωνα µε το διάγραµµα 

14.1. 

 

Βραβείο Αριστείας TPM  

 

Το βραβείο αυτό αποτελείται από δύο κατηγορίες. Η Πρώτη Κατηγορία αφορά 

εταιρείες µε περισσότερους από 500 εργαζόµενους και η Δεύτερη Κατηγορία 

αφορά εταιρείες µε λιγότερους από 500 εργαζόµενους. Αυτή η διάκριση µεταξύ 

των κατηγοριών αποδίδεται ως διαφορά στο σύνολο των βαθµών που 
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απαιτούνται να συγκεντρωθούν, ώστε να απονεµηθούν τα βραβεία. 

Αναλυτικότερα, η Πρώτη Κατηγορία απαιτεί περισσότερους βαθµούς από την 

Δεύτερη Κατηγορία. Εκ των 100 βαθµών που δύνανται να δοθούν, 80 βαθµοί 

απαιτούνται για την Πρώτη Κατηγορία και 70 βαθµοί για την Δεύτερη 

Κατηγορία.  

 

Βραβείο Αριστείας για τη Διαρκή Δέσµευση στο TPM 

 

Το βραβείο αυτό απονέµεται σε όλες τις εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει 

βραβεία που αφορούν την Πρώτη ή την Δεύτερη Κατηγορία και έχουν 

διατηρήσει και βελτιώσει το επίπεδο των εργασιών TPM. 

 

 

Διάγραµµα 14.1 Διαφορετικά επίπεδα βραβείων TPM 
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Ειδικό Βραβείο Επιτευγµάτων TPM 

 

Το βραβείο αυτό απονέµεται σε όλες τις εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει 

βραβεία που αφορούν την Πρώτη ή την Δεύτερη Κατηγορία για περισσότερα 

από 3 χρόνια αργότερα και έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά και αναπτύξει 

µοναδικά και µε ακρίβεια τις εργασίες TPM. 

 

Βραβείο Κορυφαίων Επιτευγµάτων TPM 

 

Το βραβείο αυτό απονέµεται σε όλες τις εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει 

βραβεία που αφορούν το Ειδικό Βραβείο για περισσότερα από 3 χρόνια και 

έχουν µοναδικά και καινοτόµα αποτελέσµατα στην εισαγωγή του TPM 

 

Οι λόγοι για τους οποίους µία εταιρεία θα πρέπει να επιδιώξει να βραβευτεί, 

συνοψίζονται ακολούθως:  

• Η εταιρεία βρίσκει ένα τρόπο να κινητοποιήσει τον οργανισµό. Αυτό 

συµβαίνει µέσω του βραβείου, καθώς δίνει ένα άρτιο και σαφή στόχο για τον 

οποίο πρέπει να εργασθεί ο οργανισµός, µιας και απαιτεί έµφαση στις 

εργασίες βελτίωσης.  

• Το βραβείο εφοδιάζει µε ένα συγκεκριµένο κριτήριο και σηµείο αναφοράς 

διεθνούς σύγκρισης. Μέσω του ότι οι εταιρείες επιδιώκουν να ικανοποιήσουν 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης, είναι δυνατόν να εκτιµηθεί και να συγκριθεί 

η επίδοση τους. Οι διαφορετικοί τύποι βραβείων και διακρίσεων  

εξασφαλίζουν την διατήρηση των κινήτρων για βελτίωση. Εντούτοις, πρέπει 

να επισηµανθεί ότι οι εργασίες βελτίωσης οφείλουν να πραγµατοποιούνται 

για την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και όχι για τη διάκριση 

αυτή, καθαυτή. 

 

14.2 Διαδικασία αίτησης  και αναφορές δραστηριοτήτων 

 

Όλοι οι οργανισµοί που υποβάλλουν αίτηση για το βραβείο οφείλουν να 

συµπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης και να συντάξουν µια αναφορά για τις 

σχετικές δραστηριότητες τους. Στο έντυπο της αίτησης η εταιρεία παρουσιάζει 

µια σειρά σχετικών γεγονότων και απαντά σε ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τις 

δραστηριότητες της. Η διαδικασία της αίτησης πραγµατοποιείται σε συνεννόηση 
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µε το ΙΙΣΕ.  

 

Οι αναφορές δραστηριοτήτων αφορούν τους 12 τοµείς σχετικούς µε τις εργασίες 

του TPM και πρέπει να είναι γραµµένες στην Αγγλική ή Ιαπωνική γλώσσα. 

Επίσης, πρέπει να περιλαµβάνουν αρκετά σχήµατα, παραδείγµατα και σχετικά 

κείµενα, τα οποία επεξηγούν τις εργασίες που πραγµατοποιούνται. Στις 

ακόλουθες περιγραφές  επισηµαίνονται τα διαφορετικά σηµεία που πρέπει να 

περιγραφούν στις αναφορές. 

 

Περιγραφή του ιστορικού της εταιρείας, των προϊόντων της και του οργανισµού  

 

• Σύστηµα παραγωγής, ήτοι το είδος και το πλήθος των αντίστοιχων µηχανών 

που χρησιµοποιούνται. 

• Πρωτεύοντα προϊόντα και διεργασίες παραγωγής. 

• Θέση της εταιρείας στην αγορά. 

 

Πολιτική TPM 

 

• Συνολική πολιτική της εταιρείας σε σχέση µε την πολιτική TPM. 

• Ο τρόπος, µε τον οποίο η πολιτική και οι στόχοι καθορίζονται και εγκρίνονται 

στον οργανισµό. 

 

Οργάνωση TPM 

 

• Η οργάνωση του TPM και οι εργασίες εισαγωγής. 

• Ιστορικό και εξέλιξη των εργασιών TPM. 

• Υποκείµενες οργανώσεις. 

 

Διαρκής Βελτίωση  

 

• Συνολικός στόχος και σχετικό, πρακτικό παράδειγµα.  

• Αντικείµενο βελτίωσης, τρόπος εισαγωγής µικρών και µεγάλων βελτιώσεων 

και πλήθος βελτιώσεων. 

• Πλήθος διεξαγόµενων αναλύσεων µηχανισµών φαινοµένων. 

• Βελτιώσεις τµηµάτων, συγκεκριµένα παραδείγµατα µε στόχο και 
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αποτελέσµατα. 

• Μελλοντικοί στόχοι και σχέδια. 

 

Αυτόνοµη Συντήρηση 

 

• Συνολική επεξήγηση στόχων. 

• Περιγραφή του τρόπου, µε τον οποίο διεξάγονται οι λεπτοµερείς 

δραστηριότητες. 

• Εισαγωγή και χρήση διαγνωστικού συστήµατος. 

• Κατάσταση της εισαγωγής για κάθε βήµα. 

• Αποτελέσµατα και µελλοντικοί στόχοι. 

 

Ειδική Συντήρηση (πόροι συντήρησης) 

 

• Συνολική περιγραφή των εργασιών συντήρησης µε τον αντίστοιχο στόχο. 

• Τρόπος οργάνωσης των πόρων της συντήρησης. 

• Κατανοµή ρόλων - εργασιών µεταξύ των χειριστών και των πόρων 

συντήρησης. 

• Διαχείριση των οικονοµικών της συντήρησης, ήτοι ανάλυση των 

διαφορετικών προσπαθειών συντήρησης, MTBF, MTTR κ.λ.π. 

• Κατάσταση συντήρησης βελτίωσης. 

• Εξοπλισµός για τον έλεγχο της προληπτικής συντήρησης. 

• Λίπανση εξοπλισµού. 

• Αποθήκευση ανταλλακτικών. 

• Διαχείριση πόρων συντήρησης σε σχέση µε την πραγµατική διαθεσιµότητα, 

τον όγκο παραγωγής, και τα µελλοντικά προγράµµατα επισκευών. 

• Αποτελέσµατα και µελλοντική ανάπτυξη. 

 

Ποιοτική Συντήρηση 

 

• Συνολικοί στόχοι και δραστηριότητες. 

• Βελτίωση. 

• Αποτελέσµατα και µελλοντικά σχέδια. 
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Πρώιµη Διαχείριση 

 

• Διαχείριση της ανάπτυξης προϊόντων και διεργασιών.  

• Συνολικοί στόχοι και δραστηριότητες. 

• Τρόπος µε τον οποίο η γνώση χρησιµοποιείται και συγκεντρώνεται. 

• Συνολικό σενάριο και σχέδια για νέα αποκτήµατα. 

• Περιγραφή της συνεργασίας µεταξύ της παραγωγής και της ανάπτυξης 

προϊόντος και διεργασιών. 

• Αποτελέσµατα και  µελλοντικά σχέδια. 

 

Ανάπτυξη Ικανότητας 

 

• Βασικοί στόχοι και τρόπος ιεράρχησης των προσπαθειών εκπαίδευσης. 

• Προϋπολογισµός για εκπαίδευση. 

• Συνολικές δραστηριότητες.  

• Μετάδοση γνώσεων συντήρησης. 

• Ειδική εκπαίδευση. 

• Αποτελέσµατα και µελλοντικά σχέδια. 

 

Διοικητικό ΤΡΜ  

 

• Περιγραφή του συστήµατος για την εισαγωγή της διοικητικού ΤΡΜ. 

• Δραστηριότητες βελτίωσης. 

• Τρόπος υποστήριξης στα τµήµατα παραγωγής. 

• Αποτελέσµατα και µελλοντικά σχέδια. 

 

Ασφάλεια και Περιβάλλον Εργασίας 

 

• Συνολική περιγραφή. 

• Οργάνωση και σύστηµα υποστήριξης των εργασιών για την ασφάλεια και το 

περιβάλλον. 

• Ρυθµιστικά µέτρα. 

• Αποτελέσµατα και µελλοντικά σχέδια. 
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Οι επιδράσεις των εργασιών TPM και η ανάπτυξη τους 

 

• Αποτελέσµατα του TPM σε σχέση µε την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τα 

κόστη, την ασφάλεια αποστολής, την ασφάλεια και την εκπαίδευση. 

• Το όραµα της διοίκησης για τα αποτελέσµατα του TPM. 

• Άλλα µη αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

• Περιγραφή και παρουσίαση πρακτικών παραδειγµάτων και των επιδράσεων 

τους.  

 

14.3 Σηµεία αξιολόγησης για  το  Βραβείο  Αριστείας  TPM – Πρώτη  

Κατηγορία  

 

Ακόλουθα περιγράφονται τα σηµεία αξιολόγησης που αρµόζουν σε κάθε τοµέα, 

για το βραβείο αριστείας TPM πρώτης κατηγορίας. Μόνο, το επίπεδο αυτό θα 

περιγραφεί, καθώς τα κύρια σηµεία είναι ίδια για όλα τα επίπεδα. Οι διαφορές 

µεταξύ επιπέδων αφορούν διαφορετικές απαιτήσεις για συνολικές βαθµολογίες 

και έτη τήρησης των κριτηρίων.  

 

Πρέπει να επισηµανθεί, ότι τα κριτήρια του βραβείου είναι δυναµικά, ήτοι 

ανακοινώνονται κάθε χρόνο αναθεωρηµένες εκδόσεις των σηµείων 

αξιολόγησης. Τα ακόλουθα σηµεία ίσχυαν την περίοδο αξιολόγησης της 

VOLVO. 

 

TPM πολιτική, στόχος και οργανισµός 

 

• Είναι η σχέση µεταξύ της πολιτικής της επιχείρησης και της πολιτικής TPM 

σαφώς ορισµένη; 

• Έχουν κατανεµηθεί η πολιτική TPM και ο στόχος σε κάθε επίπεδο στον 

οργανισµό; 

• Έχουν οπτικοποιηθεί η πολιτική, ο στόχος και η οργάνωση για όλους; 

• Είναι η πολιτική TPM και ο στόχος συνδεδεµένα µε τα P,Q,C,D,S,M; 

• Προκύπτει η πολιτική TPM από υπερκείµενες µικρές οµάδες; 

• Υπάρχουν οµάδες διαχείρισης και εργασίας; 

• Υπάρχει µια οργάνωση για την υποστήριξη κατά την εισαγωγή; 

• Υπάρχει µια οργάνωση για τον συντονισµό των εργασιών; 
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• Εργάζονται οι οµάδες εισαγωγής µε έναν καλό και εξελισσόµενο τρόπο; 

• Έχουν εµπλακεί οι πόροι συντήρησης (εργαζόµενοι) και έχουν αποδεχτεί το 

TPM; 

 

Διαρκής βελτίωση 

 

• Έχουν οριστεί και αποσαφηνισθεί οι απώλειες στα τµήµατα παραγωγής και 

έχουν ορισθεί, σαφώς, οι αντίστοιχοι στόχοι; 

• Έχει εξαπλωθεί η εµπειρία από τις βελτιώσεις στις πιλοτικές µηχανές σε 

όλες τις συνδεόµενες µηχανές; 

• Συµµετέχουν όλοι ενεργά στις εργασίες βελτίωσης για την επίτευξη των 

αποτελεσµάτων; 

• Υπάρχουν στόχοι για όλες τις βελτιώσεις;  

• Έχουν όλα τα αποτελέσµατα ποσοτικοποιηθεί και συνδεθεί µε τα 

P,Q,C,D,S,M; 

• Έχουν διεκπεραιωθεί οι δραστηριότητες βελτίωσης τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά; 

• Έχει χρησιµοποιηθεί η ανάλυση µηχανισµών φαινοµένων και άλλες 

απαραίτητες αναλύσεις επίλυσης προβληµάτων στις δραστηριότητες 

βελτίωσης; 

• Έχει θέσει σε προτεραιότητα η επιχείρηση τις εργασίες βελτίωσης; 

• Έχει τεκµηριώσει η εταιρεία τις βελτιώσεις εκεί που χρειάζεται; 

 

Αυτόνοµη Συντήρηση 

 

• Εισάγεται η αυτόνοµη συντήρηση σταδιακά και πραγµατοποιείται 

αναθεώρηση; 

• Υπάρχουν πίνακες οπτικοποίησης για να είναι εµφανής η κατάσταση των 

δραστηριοτήτων και του στόχου, καθώς και για το πως λύνονται τα 

προβλήµατα; 

• Έχουν εκπαιδευτεί οι χειριστές για έλεγχο, µέτριες επισκευές και εργασίες 

βελτίωσης; 

• Έχουν εκπαιδευτεί οι χειριστές να φροντίζουν στην µηχανή τους; 

• Έχει χαρτογραφηθεί το τι χρειάζεται ρύθµιση, λίπανση και επιθεώρηση; 

Υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία για αυτήν την εργασία; 
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• Έχει εισαχθεί ο οπτικός έλεγχος µέσω για παράδειγµα µανοµέτρων, δεικτών 

λαδιου κ.λ.π.; 

• Υπάρχει και χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση µαθήµατα ενός σηµείου; 

• Υπάρχουν πιλοτικές µηχανές τις οποίες ελέγχουν οι ηγέτες και εξαπλώνεται 

η σχετική εµπειρία οριζόντια στην οργάνωση; 

 

Ειδική Συντήρηση 

 

• Έχουν ορισθεί σαφώς η συντήρηση των χειριστών και η συντήρηση που 

εκτελεί το προσωπικό συντήρησης; Έχουν και οι δύο οµάδες κοινή ευθύνη; 

• Χρησιµοποιείται συντήρηση βασισµένη στο χρόνο και έλεγχος κατάστασης 

µε έναν αποδοτικό τρόπο; 

• Εκτελείται ειδική συντήρηση, επιθεώρηση, λίπανση και ανάλυση οξέων 

διακοπών µε έναν ικανοποιητικό καθιερωµένο τρόπο; 

• Πραγµατοποιείται έλεγχος για την ασφάλεια λειτουργίας, το σύνολο της 

συντήρησης και την ασφάλεια συντήρησης; Ποσοτικοποιείται αυτός; 

• Εκτελείται συντήρηση βελτίωσης µε έναν ενεργό τρόπο και µεταφέρεται η 

εµπειρία στις εργασίες κατασκευής για νέα ή αναβαθµισµένα µηχανήµατα; 

• Έχει η εταιρεία καλό έλεγχο επί των ανταλλακτικών, σχεδίων κ.λ.π.; 

• Υπάρχουν δεδοµένα για φθορές στις µηχανές, απότοµες διακοπές, χρόνο 

διακοπής και ανθρωποχρόνο στη συντήρηση; Αξιοποιούνται αυτές οι 

πληροφορίες; 

• Υπάρχει πληροφοριακό σύστηµα για την συντήρηση;   

• Χρησιµοποιούνται συστήµατα διάγνωσης µε καλά αποτελέσµατα; 

• Έχουν προϋπολογισθεί τα κόστη για την συντήρηση; 

 

Ποιοτική συντήρηση 

 

• Είναι οι σχέσεις µεταξύ του εξοπλισµού και της ποιότητας καλώς ορισµένες; 

Είναι οι µηχανές ελεύθερες λαθών και συντηρούνται µε καλό τρόπο; 

• Έχουν ακολουθηθεί οι δραστηριότητες, έτσι ώστε να αποτρέπονται λάθη 

ποιότητας που οφείλονται, είτε στις µηχανές, είτε στους ανθρώπους; 

• Μειώθηκε η ποσότητα των εσωτερικά δηµιουργούµενων ελαττωµάτων που 

οδηγούν σε σκάρτα; 

• Είναι οι σχέσεις µεταξύ της ποιότητας ιδιοτήτων, της κατάστασης της 
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µηχανής, της ακρίβειας του εξοπλισµού κ.λ.π. γνωστές; 

• Έχουν τα εξαρτήµατα που είναι αποφασιστικής σηµασίας για το αποτέλεσµα 

της ποιότητας διαµορφωθεί, έτσι ώστε να διευκολύνουν της επιθεώρηση; 

• Χρησιµοποιείται µέθοδος ανάλυσης; 

• Υπάρχουν µόνο µεµονωµένα επανερχόµενα λάθη ποιότητας; Μπορεί να τα 

φανερώσει η επιχείρηση, ώστε να τα έχει υπό έλεγχο; 

• Έχουν ακολουθηθεί δραστηριότητες, ώστε να αποφεύγονται και να 

κρατούνται υπό έλεγχο σποραδικά λάθη ποιότητας που οφείλονται στον 

εξοπλισµό; 

• Έχει διεκπεραιωθεί η εκπαίδευση, ώστε να εµποδίζονται λάθη ποιότητας 

εξαρτώµενα από τον εξοπλισµό; 

• Έχουν µειωθεί σηµαντικά τα προϊόντα για επανεπεξεργασία; 

 

Πρώιµη Διαχείριση 

 

• Υπάρχει ένα σύστηµα για τα νέα αποκτήµατα καθώς και για την ανάπτυξη 

προϊόντων και εξοπλισµού; 

• Χρησιµοποιείται το σύστηµα για να εµποδιστεί το να προκύπτει λάθος κατά 

τις νέες κατασκευές και την αγορά εξοπλισµού; 

• Υπάρχουν καλώς ορισµένος στόχος και σηµεία ελέγχου για τα νέα 

αποκτήµατα; 

• Ποιες είναι οι συνθήκες και οι σχέσεις για την ασφάλεια, την ασφάλεια 

λειτουργίας, τα σύνολο του εξοπλισµού, την φιλικότητα των χειριστών και 

την οικονοµία στα νέα αποκτήµατα; 

• Υπάρχει ένα σύστηµα για την επαναφορά της εµπειρίας; 

• Χρησιµοποιείται συστηµατικά η σχεδίαση πρόληψης συντήρησης; 

• Δίνεται προσοχή στους παράγοντες κινδύνου κατά τον προγραµµατισµό της 

προµήθειας εξοπλισµού; 

• Χρησιµοποιείται η ανάλυση ρίσκου και οικονοµικοί υπολογισµοί στα νέα 

αποκτήµατα; 

• Υπάρχει ένας προϋπολογισµός για νέα αποκτήµατα και υπάρχει ένα καλό 

σύστηµα περαιτέρω ελέγχου; 
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Ανάπτυξη ικανότητας 

 

• Υπάρχει επίγνωση του ποιες είναι οι γνώσεις που απαιτούνται για το 

προσωπικό της εταιρείας (διευθυντές, στελέχη, προσωπικό συντήρησης και 

χειριστές); 

• Υπάρχει επίγνωση του αν οι συνεργασίες ενισχύουν ή δυσχεραίνουν ότι 

αφορά τον χειρισµό του εξοπλισµού; 

• Είναι η εκπαίδευση συνδεδεµένη µε τα µελλοντικά πλάνα της εταιρείας; 

• Υπάρχει συστηµατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για όλους τους 

εργαζόµενους; 

• Διεκπεραιώνεται η εκπαίδευση στην επικοινωνία; 

• Είναι γνωστά τα αποτελέσµατα σε ότι αφορά την επιµόρφωση και την 

εκπαίδευση; 

• Υπάρχει αρκετό ειδικευµένο προσωπικό συντήρησης; 

• Εκπαιδεύει η εταιρεία ακόµα και τους συνεργάτες εκτός εταιρείας; 

 

Διοικητικό ΤΡΜ 

 

• Είναι οι απώλειες της εταιρείας σαφώς ορισµένες; 

• Υπάρχουν δραστηριότητες που βοηθούν µε την διευκόλυνση της 

παραγωγής; 

• Έχει η εταιρεία πιο λίγη απογραφή και προϊόντα υπό επεξεργασία; 

• Έχει διαµορφωθεί το σύστηµα της εταιρείας έτσι ώστε οι συνεργάτες να 

κάνουν µόνο ότι είναι απαραίτητο στον σωστό χρόνο και στην σωστή 

ποσότητα; 

• Εκτελείται η εργασία αποτελεσµατικά και µε µεγάλη ακρίβεια; 

• Έχει η εταιρεία µικρή κατανάλωση σε υλικά στα γραφεία; 

• Έχει βελτιωθεί το περιβάλλον; 

• Οι πληροφορίες διαχειρίζονται σε σύντοµο χρόνο καθώς και µε υψηλή 

ακρίβεια και λαµβάνουν οι πελάτες τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς 

καθυστέρηση; 

• Διατηρούνται τα έγγραφα σε ένα καλό και ασφαλές µέρος; Είναι σηµειωµένα 

τα σηµαντικά έγγραφα ώστε να διευκολύνεται η αποµάκρυνση σε 

περίπτωση πυρκαγιάς; 

• Χρειάστηκε η εταιρεία περισσότερη απογραφή από ότι πραγµατικά υπάρχει; 
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Ασφάλεια και περιβάλλον 

 

• Έχει η εταιρεία µια πολιτική για την ασφάλεια και το περιβάλλον; 

• Εκτελείται έλεγχος υγείας και υγιεινής; 

• Είχε η εταιρεία λίγα ατυχήµατα και έχουν αναλυθεί αυτά που συνέβησαν 

καθώς και έχουν ακολουθηθεί δραστηριότητες για την εµπόδιση περαιτέρω 

δυστυχηµάτων; 

• Εκτελείται έλεγχος ασφάλειας; 

• Εκτελούνται αναφορές για τα ατυχήµατα; Ακολουθούνται µέτρα για την 

εµπόδιση αυτών που οδηγούν σε ατυχήµατα; 

• Ακολουθούν οι συνεργάτες τους κανόνες που έχει η εταιρεία; 

• Υπάρχουν υλικά προστασίας και διατηρούνται αυτά σε ένα καλό µερος; 

• Έχει εξετάσει η εταιρεία ποια είναι τα υλικά προστασίας που θα βρίσκονται 

µέσα σε µια νέα διεργασία ή έναρξη µηχανήµατος; 

• Έχει η εταιρεία ένα καλό έλεγχο περιβάλλοντος; 

• Έχει η εταιρεία στάνταρ διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν σε 

περιπτώσεις καταστροφής; 

 

Αποτελέσµατα των εργασιών TPM 

 

• Έχει βελτιωθεί η ΟΑΕ; Έχουν µειωθεί οι απότοµες και σύντοµες διακοπές; 

• Έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά αποτελέσµατα και έχουν διατηρηθεί µε βάρος 

στα λάθη εργασίας και στον στόχο παραπόνων πελατών; 

• Έχουν µειωθεί δραστικά η απογραφή και τα προϊόντα υπό επεξεργασία; 

• Κάνει η εταιρεία αναλύσεις για τα ατυχήµατα και τα απόβλητα; 

• Εκπληρώνει η εταιρεία τους στόχους που αφορούν τον αριθµό των 

εσωτερικών προτάσεων; 

• Σηµειώνεται εξοικονόµηση πόρων, ενέργειας και δαπανών; 

• Έχουν βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα της εταιρείας; 

• Έχει η εταιρεία υπό έλεγχο τα κόστη του TPM και του πώς αυτά αποδίδουν 

σε σχέση µε την αποδοτικότητα; 

• Έχει βελτιωθεί η κινητοποίηση των συνεργαζόµενων και το περιβάλλον; 

• Γνωρίζει η εταιρεία ποια προβλήµατα αυτή έχει µε την εισαγωγή; Έχει άρτιο 

σχέδιο για να τα αντιµετωπίσει; 
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14.4 Η πορεία της VOLVO προς τη  βράβευση  

 

Η VOLVO αποφάσισε να υποβάλει αίτηση για το βραβείο τον Μάιο του 1995, 

µετά την επίσκεψη στην εταιρεία ενός αντιπροσώπου του ΙΙΣΕ και την 

ολοκλήρωση µιας πρώτης επιθεώρησης. Η εταιρεία είχε δουλέψει σε 

συνεργασία µε ένα σύµβουλο του ΙΙΣΕ, ο οποίος είχε µεγάλη εµπειρία από την 

ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία και την ασιατική βιοµηχανία ηλεκτρονικών.  

 

Ο σύµβουλος επισκεπτόταν την VOLVO τέσσερις φορές τον χρόνο. Κάθε 

επίσκεψη είχε διάρκεια τρεις ηµέρες. Ο χρόνος αφιερωνόταν στην µελέτη των 

εξελισσόµενων δραστηριοτήτων και στο πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίες.  

 

Επιθεώρηση κατά την επίσκεψη 

 

Κατά την επίσκεψη του συµβούλου πραγµατοποιούνταν επιθεώρηση του πόσο 

προχώρησαν οι εργασίες TPM και το πως η εταιρεία πραγµατοποίησε τις 

βελτιώσεις, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του βραβείου Για τις 

πραγµατοποιηµένες βελτιώσεις υπήρχε περαιτέρω έλεγχος µετά από κάθε 

επίσκεψη.  

 

Ο σύµβουλος µελετούσε κατά την επιθεώρηση πολύ προσεκτικά την κατανόηση 

των εργαζοµένων για το TPM. Για την διευκόλυνση των εργασιών και την 

αύξηση της κατανόησης οι συντονιστές του TPM πραγµατοποιούσαν, µεταξύ 

των επιθεωρήσεων, δικές του εκτιµήσεις των εργασιών σύµφωνα µε ένα 

πρότυπο προετοιµασµένο από τον σύµβουλο και την εταιρεία συνολικά. 

 

Εκπαίδευση των συντονιστών του TPM 

 

Κατά την διάρκεια κάθε επίσκεψης ο σύµβουλος εκπαίδευε τον συντονιστή TPM 

σε κάποιο ή κάποιους κλάδους, µε βάση τις δραστηριότητες που η εταιρεία 

έπρεπε να διεκπεραιώσει στις εργασίες βελτίωσης. Το ΙΙΣΕ εκπαιδεύει, πάντα, 

ένα άτοµο το οποίο θα έχει κατόπιν την ευθύνη για να εκπαιδεύσει περαιτέρω 

µέσα στον δικό του οργανισµό. Ο συντονιστής χρησιµοποιεί, κατόπιν, τις δικές 

του πληροφορίες ή το υλικό εκπαίδευσης για εσωτερική εκπαίδευση.  
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Απολογισµός αποτελεσµάτων 

 

Ο απολογισµός των αποτελεσµάτων έγινε ενώπιον της ηγετικής οµάδας και της 

οµάδας εισαγωγής της VOLVO και υπεύθυνος για αυτόν ήταν ο συντονιστής 

TPM για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία έχει αντιληφθεί, και το ποια µέτρα 

χρειάζεται να ληφθούν στον χρόνο µέχρι την επόµενη επιθεώρηση. Οι 

συµµετέχοντες είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις απευθείας 

στον σύµβουλο σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης. 

 

Ένα εξάµηνο, µετά από τον απολογισµός αποτελεσµάτων, πραγµατοποιήθηκε 

η τελική επιθεώρηση, το Σεπτέµβριο του 1997. Η VOLVO έλαβε το Βραβείο 

Αριστείας TPM, Πρώτης Κατηγορίας, µε ένα εξαιρετικά υψηλό σύνολο βαθµών.  

 

 
 

Εικόνα 14.1 Το Ειδικό Βραβείο Επιτευγµάτων στο TPM, το οποίο απονεµήθηκε στο 

εργοστάσιο της VOLVO στο Γκέντ, Βελγίου. 
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