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Κεφάλαιο 2 Η  Ολική Συντήρηση για την  

Παραγωγικότητα στην  αυτοκινητοβιοµηχανία VOLVO 
 

 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η µελέτη της Ολικής 

Συντήρησης για την Παραγωγικότητα µέσα από το παράδειγµα εφαρµογής της 

στην σουηδική βιοµηχανία VOLVO και συγκεκριµένα, στα εργοστάσιο στο 

Χούβντε της Σουηδίας (Skövde, Sweden) και στο Γκέντ του Βελγίου (Ghent, 

Belgium).  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, θα χρησιµοποιείται εν συντοµία ο 

όρος «VOLVO» για να αποδώσει αναφορές στην εταιρεία ή τα εν λόγω 

εργοστάσια. 

 

2.1 Η σουηδική  αυτοκινητοβιοµηχανία VOLVO 

 

 

H σουηδική αυτοκινητοβιοµηχανία VOLVO (Volvo Cars Company, VCC) 

ξεκίνησε τις δραστηριότητες της, το 1927, στο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας από 

τους Γκουστάφ Λάρσον και Άσσαρ Γάµπριελσσον. Ένα χρόνο αργότερα, 

παρέδωσε στην σουηδική αγορά το πρώτο επιβατικό της αυτοκίνητο, ενώ το 

επόµενος έτος ξεκίνησε την παραγωγή φορτηγών. Εξακολουθεί να παράγει 

επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ δραστηριοποιείται, ήδη, από την 

δεκαετία του 1950, µε επιτυχία, στην παγκόσµια αγορά.  

 

Η VOLVO πραγµατοποιεί την παραγωγή της, η οποία ανέρχεται σε 466.036 

αυτοκίνητα ανά έτος (2004), σε εργοστάσια στη Σουηδία, το Βέλγιο, την 

Ολλανδία, τη Νότιο Αφρική, την Μαλαισία και την Ταϊλανδή, στα οποία 

απασχολούνται 27.575 εργαζόµενοι (2004). Στον ακόλουθο πίνακα, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το αντικείµενο παραγωγής, τον όγκο 

παραγωγής, καθώς και το ανθρώπινο δυναµικό στο κατά τόπους εργοστάσια 

της VOLVO (www.volvocars.com). 
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Πίνακας 2.1 Στοιχεία παραγωγής και ανθρώπινου δυναµικού στις παραγωγικές 

µονάδες της VOLVO (2004) 

 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η VOLVO δραστηριοποιείται παγκοσµίως και 

συγκεκριµένα, παρέχει τα προϊόντα της σε 120 χώρες, σηµειώνει, δε, τις 

µεγαλύτερες πωλήσεις της στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στη Σουηδία, στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία. 

 

Από το 1999, η VOLVO ανήκει πλήρως στην αυτοκινητοβιοµηχανία Ford (Ford 

Motor Company) και µαζί µε τις εταιρείες Aston Martin, Jaguar και Land Rover, 



29 

είναι µέλος της Προεξάρχουσας Οµάδας Αυτοκινήτων της Ford (Ford's Premier 

Automotive Group, PAG). 

 

Στόχος της εταιρείας είναι «να παράγει και να πωλεί αυτοκίνητα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, ποιότητα και φιλικότητα προς το περιβάλλον» 

(VOLVO, 1999). Στα πλαίσια της επιδίωξης του στόχου αυτού, η VOLVO 

στράφηκε στην Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980.  

 

2.2 Ιστορικό  της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα στη  

VOLVO 

 

 

Το πρώτο στάδιο της εισαγωγής της Ολικής Συντήρησης για την 

Παραγωγικότητα στη VOLVO έγινε σε συνεργασία µε ένα αριθµό ειδικών της 

εταιρείας επί θεµάτων συντήρησης, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Ιαπωνία το 

1989, ώστε να µελετήσουν το πως οι ιαπωνικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τη 

συντήρηση. Το ενδιαφέρον της εταιρείας στράφηκε, αρχικά, προς το εργοστάσιο 

του Χούβντε της Σουηδίας, καθώς ήταν ζωτικής σηµασίας, ως το κύριο 

εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων. Εντούτοις, η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε, 

καθώς η διοίκηση έδειξε περισσότερο σχετικό ενδιαφέρον για το εργοστάσιο 

συναρµολόγησης στο Γκέντ του Βελγίου, το οποίο έγινε τελικά και το πρώτο 

ευρωπαϊκό εργοστάσιο που έλαβε το βραβείο του TPM. Η διοίκηση του 

εργοστασίου στο Χούβντε αποφάσισε τον Ιούνιο του 1991 να στείλει, εκεί, µια 

οµάδα στελεχών από την παραγωγή και την συντήρηση για να µελετήσουν την 

εισαγωγή του TPM. Η οµάδα ενδιαφέρθηκε για το TPM ως τρόπο εργασίας για 

την βελτίωση των δραστηριοτήτων. Η διοίκηση και τα στελέχη, τα οποία 

επισκέφθηκαν το εργοστάσιο ενώθηκαν, ώστε να ξεκινήσουν την εισαγωγή του 

TPM σε πιλοτικές περιοχές, τα επονοµαζόµενα «8 νησιά», να δοκιµάσουν την 

θεωρία του TPM και να διαπιστώσουν το τι είναι απαραίτητο, ώστε να 

µπορέσουν να αναπτυχθούν, περαιτέρω, οι δραστηριότητες του εργοστασίου 

τους (Nord, 1997). 

 

Οι δραστηριότητες στις πιλοτικές περιοχές συνεχίστηκαν µέχρι τον Αύγουστο 

του 1992, οπότε παρουσιάστηκε η εργασία που είχε γίνει στην ηγετική οµάδα, η 
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οποία αποφάσισε να εξαπλώσει την εισαγωγή του TPM σε όλο το εργοστάσιο. 

Για την διευκόλυνση της εισαγωγής η εταιρεία εκπαίδευσε 69 στελέχη της, τα 

οποία συµµετείχαν σε διήµερες εκπαιδεύσεις πάνω στην Ολική Συντήρηση για 

την Παραγωγικότητα το Νοέµβριο και το Δεκέµβριο του 1993. 

 

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε µε κάθε στέλεχος να έχει αναλάβει ένα σχέδιο 

ενεργειών για την εισαγωγή του TPM στο δικό του τµήµα.  

 

Για την βελτίωση όλου του εργοστασίου απαιτούνταν εκτεταµένη εργασία, και 

ως εκ τούτου, ενεπλάκησαν στις δραστηριότητες του TPM 1500 εργαζόµενοι 

του εργοστασίου. Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων, ιεραρχήθηκαν οι 

εργασίες βελτίωσης, καθιερώνοντας περαιτέρω µελέτη της παραγωγικότητας σε 

κάθε τµήµα του εργοστασίου. Οι εκτεταµένες µελέτες πραγµατοποιούνταν δύο 

φορές το χρόνο σε χρονικό διάστηµα µιας εβδοµάδας. Κατόπιν, το υλικό 

συγκεντρώνονταν, ώστε να αναλυθεί το ποιες µηχανές αποτελούν «λαιµό» στο 

παραγωγικό σύστηµα του εργοστασίου και ακολουθούσε η ιεράρχηση των 

εργασιών βελτίωσης στις µηχανές – λαιµούς.  

 

Η διοίκηση της VOLVO διαπίστωσε ότι η αποτελεσµατικότητα της Ολικής 

Συντήρησης για την Παραγωγικότητα εξαρτώντο σε µεγάλο βαθµό από την 

κατάλληλη επένδυση σε συντονιστές των σχετικών εργασιών. Έτσι, για να 

αυξηθεί η εστίαση στις εργασίες τοποθετήθηκε ένας συντονιστής TPM στις 

οµάδες βελτίωσης, ο οποίος αναφερόταν στο διευθυντή του εργοστασίου. Οι εν 

λόγω οµάδες απέκτησαν, έτσι, µια σαφή ευθύνη για την εισαγωγή του TPM, 

ενώ, παράλληλα, αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το TPM (Nord, 1997). 

 

Συνεργασία µε το Ιαπωνικό Ινστιτούτο Συντήρησης Εργοστασίων 

 

Για την αύξηση της ικανότητας των εργαζοµένων και τη στροφή του 

ενδιαφέροντος προς τις εργασίες του TPM στον οργανισµό, προσκλήθηκε την 

άνοιξη του 1995 ένας αντιπρόσωπος του Ιαπωνικού Ινστιτούτου Συντήρησης 

Εργοστασίων, ΙΙΣΕ, από τη διοίκηση του εργοστασίου. Κατά την επίσκεψη του 

αντιπροσώπου, πραγµατοποιήθηκε µια προσεκτική εξέταση του εργοστασίου, 

ώστε να διαπιστωθεί το πόσο είχε προχωρήσει η εισαγωγή του TPM. Η 

εντύπωση ήταν ότι το εργοστάσιο είχε σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Εντούτοις, 
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για επιπλέον διευκόλυνση των εργασιών αποφασίστηκε µια συνεργασία µεταξύ 

της VOLVO και ΙΙΣΕ. Το ΙΙΣΕ διόρισε έναν από τους δικούς του συµβούλους, ως 

σύµβουλο για την συνέχιση των εργασιών. Ο σύµβουλος επισκεπτόταν την 

VOLVO τέσσερις φορές τον χρόνο, για τρεις ηµέρες και µελετούσε το κατά 

πόσο προόδευαν οι εργασίες, ενώ συνέδραµε µε τις συµβουλές του και τις 

οδηγίες του στην συνέχιση των εργασιών βελτίωσης (Nord, 1997). 

 

Ο δρόµος για το βραβείο 

 

Η VOLVO αποφάσισε να εργασθεί για το ανώτατο επίπεδο του βραβείου TPM, 

βλ. Κεφάλαιο 14, για το έτος 1997 και υπέβαλε την αίτηση της τον Οκτώβριο του 

1996. Μια πρώτη επιθεώρηση πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 1997 από 

επιθεωρητή του ΙΙΣΕ. Ο βαθµός που δόθηκε κατά την επιθεώρηση ήταν πολύ 

καλός και µια τελική επιθεώρηση προγραµµατίστηκε για τον Σεπτέµβρη του 

ίδιου έτους. Μετά την τελική επιθεώρηση, απονεµήθηκε στην VOLVO, ως 

πρώτη επιχείρηση στη Σουηδία, το βραβείο TPM (Nord, 1997). 

 

2.3 Ο ορισµός και το  µοντέλο  της  Ολικής Συντήρησης για την  

Παραγωγικότητα σύµφωνα µε τη  VOLVO 

 

 

Για την προώθηση της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα και την 

αποσαφήνιση της µεθόδου και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων, η VOLVO 

ανέπτυξε και  διέδωσε στους κόλπους της τον ακόλουθο ορισµό:  

 

«Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα είναι ένας συστηµατικός τρόπος 

εργασίας µε προσανατολισµό προς τη δηµιουργία διεργασιών χωρίς 

ενοχλήσεις, µέσω της δέσµευσης κάθε εργαζόµενου, έτσι ώστε να µειωθούν τα 

κόστη και να αυξηθεί η ολική οικονοµική αποτελεσµατικότητα των διεργασιών.» 

(Nord, 1997) 

 

• Συστηµατικός τρόπος εργασίας: Το ότι το TPM είναι ένας τρόπος εργασίας 

συνεπάγεται ότι δεν έχει κάποιο τέλος, καθώς σε έναν τρόπο εργασίας 

υπάρχει, πάντα, διαρκής βελτίωση.  

• Διεργασίες χωρίς διαταραχές : Όλες οι διαταραχές πρέπει να καταγραφούν 
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και να εξαλειφθούν. Ο τρόπος εργασίας αφορά, πρωτίστως, την παραγωγή, 

αλλά, µέσω της διοικητικού ΤΡΜ, οι διοικητικές υποστηρικτικές διεργασίες 

γίνονται οµοίως πιο αποδοτικές.  

• Διεργασίες : Το TPM υποστηρίζει µια αντίληψη προσανατολισµένη προς τις 

διεργασίες, η οποία, µεταξύ άλλων, συνεπάγεται το ότι ο πελάτης 

τοποθετείται στο κέντρο του ενδιαφέροντος.  

• Ολική οικονοµική αποδοτικότητα : Το έργο που πραγµατοποιείται για την 

καταπολέµηση των ενοχλήσεων στις διεργασίες αξιολογείται κάθε στιγµή 

από άποψη αποδοτικότητας. 

• Δέσµευση κάθε εργαζόµενου : Το TPM εµπλέκει όλους τους εργαζόµενους 

της επιχείρησης. Δεν  µπορεί να υπάρξει επιτυχής εισαγωγή ενός τρόπου 

εργασίας, αν δεν έχουν όλοι οι εργαζόµενοι µια ευκαιρία να συµµετέχουν και 

να συνεργαστούν. Η κουλτούρα της επιχείρησης πρέπει να διατηρείται µέσω 

της συνεργασίας. Το TPM απαιτεί σεβασµό και εµπιστοσύνη και µια 

σηµαντική επένδυση στην συνεργασία – όλες οι εργασίες πρέπει να 

θεωρούνται σηµαντικές.  

 

2.4 Το  σχέδιο  εισαγωγής της Ολικής Συντήρησης για την 

Παραγωγικότητα σύµφωνα µε την VOLVO 

 

 

Η VOLVO ακολούθησε πιστά τα σχέδιο εισαγωγής του TPM, όπως αυτό 

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.7.1.  

 

Παρόλα ταύτα, η εταιρεία αναγνώρισε επιπροσθέτως των εργασιών 

προετοιµασίας, εισαγωγής, εφαρµογής και εδραίωσης, εργασίες αλλαγής, οι 

οποίες πρέπει να προηγηθούν των δώδεκα σταδίων. Οι εργασίες αυτές 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως προεργασίες ή βασικές προϋποθέσεις για 

επιτυχή πραγµατοποίηση του σχεδίου των δώδεκα σταδίων της ένταξης της 

Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα σε µια εταιρεία και αφορούν 

ουσιαστικά στην προετοιµασία του οργανισµού και των µελών του να 

αποδεχθούν τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει το TPM.  

 

Οι εργασίες αυτές χωρίζονται σε 3 φάσεις, τη φάση «ξεπαγώµατος», τη φάση 

αλλαγής και τη φάση σταθεροποίησης.  
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Οι εργασίες αλλαγής αποτελούν, µεταξύ άλλων, το αντικείµενο του ακόλουθου 

κεφαλαίου. 

 

 

Διάγραµµα 2.1 Τα στάδια ανάπτυξης της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα 

σύµφωνα µε την VOLVO (Nord, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Βραβείο TPM 

Αποδοτικότητα 

Οργανισµός 

Εκπαίδευση & Πληροφόρηση 

Ανακοίνωση απόφασης για TPM 

Βασικό Σχέδιο 

Έναρξη TPM 

Αυτόνοµη Συντήρηση 

Ειδική Συντήρηση 

Ανάπτυξη Ικανότητας 

Διαρκής Βελτίωση 

Π
οι
οτ
ικ
ή 
Συ
ντ
ήρ
ησ
η 

Π
ρώ
ιµ
η 
Δι
αχ
εί
ρη
ση

 

Δι
οι
κη
τικ
ό 

TP
M

 

Ασ
φά
λε
ια

 &
 Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν 

Πολιτική & Στόχοι 

«Ξεπάγωµα», Αλλαγή, 

Σταθεροποίηση 


	Κεφάλαιο 2 Η Ολική Συντήρηση για τηνΠαραγωγικότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία VOLVO
	2.1 Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία VOLVO
	2.2 Ιστορικό της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα στηVOLVO
	2.3 Ο ορισμός και το μοντέλο της Ολικής Συντήρησης για τηνΠαραγωγικότητα σύμφωνα με τη VOLVO
	2.4 Το σχέδιο εισαγωγής της Ολικής Συντήρησης για τηνΠαραγωγικότητα σύμφωνα με την VOLVO

