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Κεφάλαιο 4 Εργασίες  Προετοιµασίας  και  Εισαγωγής  
 

 
 

Οι εργασίες προετοιµασίας και εισαγωγής αποτελούν το πρώτο τµήµα 

εισαγωγής του σχεδίου των δώδεκα σταδίων της Ολικής Συντήρησης για την 

Παραγωγικότητα. Μολονότι, δεν ανήκουν στον πυρήνα του τρόπου εργασίας 

του TPM, ο οποίος αποτελεί από τους 8 πυλώνες, η επιτυχής διεκπεραίωσης 

τους, µόνο, καθιστά δυνατή την εφαρµογή του συνολικού σχεδίου. 

 

Αν η φάση προετοιµασίας παραµεληθεί, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος τα οφέλη 

που προσδοκά η εταιρεία να µην παρουσιαστούν ποτέ. Ένα συνηθισµένο 

λάθος είναι ότι η εταιρεία σκοπεύει να εναποθέσει όλη την ενέργεια και την 

δέσµευση της στην εφαρµογή των 8 πυλώνων και υποτιµά την σηµαντικότητα 

της προετοιµασίας, αφιερώνοντας ελάχιστη προσπάθεια και πόρους. Εντούτοις, 

η σπουδαιότητα των εργασιών προετοιµασίας και εισαγωγής δεν µπορεί να 

υποτιµηθεί. Αυτή είναι η διαφορά µεταξύ µιας επιτυχηµένης και µιας 

αποτυχηµένης εισαγωγής. Οι προεργασίες για την επίτευξη της κατάλληλης 
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αλλαγής, οι οποίες περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, δηµιουργούν το 

κατάλληλο υπόβαθρο για να στηριχτούν οι εργασίας προετοιµασίας. Κατόπιν 

τούτου, απαιτείται απόλυτη δέσµευση πρωτίστως από την πλευρά της 

διοίκησης και εφαρµογή του σχεδίου των  σταδίων του TPM βήµα – βήµα, ώστε 

να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα παραληφθεί.  

 

Οι εργασίες προετοιµασίας και εισαγωγής που αποτελούνται από τα στάδια 1 

έως 6 διεκπεραιώνονται κατά την σειρά του συνολικού σχεδίου του TPM. Οι 

παράγραφοι του κεφαλαίου αφιερώνονται στην ανάλυση του περιεχοµένου 

καθένας από τα εν λόγω στάδια.  

 

Πριν από την ανάλυση, όµως, των 6 σταδίων πρέπει να γίνει αναφορά σε ένα 

βασικό εργαλείο της εφαρµογής τους, το οποίο είναι η εφαρµογή των εργασιών 

σε πιλοτικές περιοχές. Στην ουσία πρόκειται για δοκιµή του σχεδίου της 

ανάπτυξης του TPM σε επιλεγµένες περιοχές της παραγωγής, η οποία δίνει 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα για την αποτελεσµατικότητας της µεθόδου στην 

επιχείρηση, αποτελεί µέσο ιδίας εκπαίδευσης και παρέχει µια ρεαλιστική και 

εξειδικευµένη βάση για την διαµόρφωση των στόχων για το TPM. 

 

4.1 Πιλοτικές Περιοχές 

 

 

Οι πιλοτικές περιοχές στοχεύουν, πρωτίστως, στο να διδαχθεί µόνη της η 

εταιρεία τον τρόπο εργασίας και το πως η εισαγωγή του TPM πραγµατοποιείται 

καθαρά πρακτικά. Οι δοκιµές στις πιλοτικές περιοχές δείχνουν ποιοι πόροι 

απαιτούνται και εκτός αυτού, εφοδιάζεται η επιχείρηση µε ένα παράδειγµα µε 

βάση το οποίο µπορεί κανείς να εργαστεί µε το TPM και να επιτύχει 

αποτελέσµατα.  

 

Οι πιλοτικές περιοχές περνούν όλα τα στάδια των εργασιών προετοιµασίας και 

η πραγµατοποίηση ξεκινά. Πρέπει να επιλεγούν, το λιγότερο, δύο πιλοτικοί 

τοµείς για να διασφαλιστεί ότι σε ένα τουλάχιστον θα σηµειωθούν επιτυχή 

αποτελέσµατα. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να επιλεγούν υπερβολικά πολλοί 

πιλοτικοί τοµείς εφαρµογής, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστεί 

έλλειψη πόρων, µιας και η εταιρεία δρα σε έναν άγνωστο τοµέα και δεν µπορεί 
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να προβλέψει την κατανάλωση των πόρων. Η έλλειψη πόρων, εκτός του ότι 

εµποδίζει την συνέχιση των εργασιών, µπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και 

δυσπιστία.  

 

Με τον όρο «πιλοτικές περιοχές» χαρακτηρίζονται συνήθως µεµονωµένες 

µηχανές ή γραµµές παραγωγής. Οι πιλοτικές µηχανές που θα επιλεγούν θα 

πρέπει να εκπληρώνουν, κατ’ ελάχιστο κάποιες από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(Nord, 1997) 

• Το είδος της πιλοτικής µηχανής πρέπει να είναι από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά του παραγωγικού εξοπλισµού, ώστε οι λύσεις που θα 

βρεθούν για την µηχανή αυτή να µπορούν να διαδοθούν ευρέως και 

γρήγορα.  

• Η εργασία µε την πιλοτική µηχανή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα για  

ενασχόληση µε διάφορους σχετικούς τοµείς γνώσης, όπως η διαχείριση 

ηλεκτρικών, πνευµατικών ή υδραυλικών συστηµάτων. 

• Η πιλοτική µηχανή θα πρέπει να είναι µέσης πολυπλοκότητας, ώστε να 

παρουσιάζονται γρήγορα βελτιώσεις.  

 

Κάποιες από τις δραστηριότητες που ενδείκνυται να δοκιµάζονται σε µια 

πιλοτική περιοχή είναι: (Nord, 1997) 

• Καθοδήγηση οµάδων βελτίωσης. 

• Μείωση χρόνου εναλλαγής παραγωγής. 

• Υπολογισµός και µέτρηση αποδοτικότητας µηχανής. 

• Εφαρµογή αυτόνοµης συντήρησης. 

 

Η VOLVO ξεκίνησε την εργασία µε το TPM µε το να το εισάγει σε 8 πιλοτικές 

µηχανές, τα επονοµαζόµενα νησιά, βλ. παράγραφο 2.2. Τα «8 νησιά», τα οποία 

επελέγησαν, ήταν αντιπροσωπευτικά όλης της επιχείρησης και κάλυπταν τόσο 

τα τµήµατα της κατασκευής των εξαρτηµάτων όσο και τα τµήµατα 

συναρµολόγησης.  

 

Για την εισαγωγή του TPM, διαµορφώθηκε µια οµάδα διττής λειτουργίας για 

κάθε νησί, το οποίο αποτελούνταν από τον υπεύθυνο της διεργασίας και τον 

χειριστή από την παραγωγής, καθώς και τον µηχανικό, τον ηλεκτρολόγο και τον 

τεχνικό της παραγωγής. Οι οµάδες συγκεντρώνονταν στα µηχανήµατα µια φορά 
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την εβδοµάδα για περίπου 30 λεπτά. Ο χρόνος και η συχνότητα των 

συναντήσεων µπόρεσε έπειτα να µειωθεί αντίστοιχα σε 10 λεπτά και κάθε 

δεύτερη εβδοµάδα. Το γεγονός ότι οι συναντήσεις πραγµατοποιούνταν κοντά 

στα µηχανήµατα συνεισέφερε στην αύξηση της κατανόησης των προβληµάτων. 

Η άµεση µελέτη των µηχανηµάτων στον χώρο εργασίας διευκόλυνε τις 

συζητήσεις για την επίλυση των προβληµάτων. Ένα άλλο πλεονέκτηµα ήταν ότι 

και το υπόλοιπο προσωπικό έβλεπε ότι γινόταν µια εργασία βελτίωσης και όχι 

µόνο µια συνάντηση σε µια αίθουσα συνεδριάσεων. Για την εξάπλωση των 

αποτελεσµάτων ξεκίνησαν οι οµάδες να οπτικοποιούν της περαιτέρω εργασίες 

και τις µετρήσεις σε πίνακες κοντά στα µηχανήµατα. (Nord, 1997) 

 

Η χρησιµότητα των πιλοτικών περιοχών γίνεται επίσης εµφανής και στις 

ακόλουθες περιγραφές των 6 σταδίων των εργασιών προετοιµασίας και 

εισαγωγής. 

 

4.2 Στάδιο  1: Επίσηµη  ανακοίνωση  της απόφασης της διοίκησης για 

την εισαγωγή  της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα. 

 

 

Το πρώτο στάδιο αφορά την πραγµατοποίηση και διάδοση µέσα στον 

οργανισµό µιας επίσηµης ανακοίνωσης από την διοίκηση της απόφασης της για 

την εφαρµογή της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα. Η ανώτατη 

διοίκηση οφείλει να πληροφορήσει τους εργαζόµενους σχετικά µε αυτή την 

απόφαση και να µεταφέρει τον ενθουσιασµό της σε αυτούς (Nakajima, 1988).  

 

Ο στόχος αυτού του πρώτου σταδίου είναι να διασφαλιστεί µια ικανή και 

επίµονη υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης, για όλη την διάρκεια της 

εισαγωγής. Η υποστήριξη της διοίκησης είναι µια προϋπόθεση αποφασιστικής 

σηµασίας για µια επιτυχή εργασία βελτίωσης.  

 

Η διοίκηση πρέπει, εδώ, να θέσει τις βάσεις για την διαρκή εργασία βελτίωσης, 

µέσω της δηµιουργίας µιας φιλοσοφίας διοίκησης, η οποία διεγείρει την ενεργή 

συνεργασία των εργαζοµένων και η οποία προωθεί την πρόοδο της εργασία 

του TPM. Για να το επιτύχει κάτι τέτοιο, η διοίκηση πρέπει να έχει γνώση για το 

τι σηµαίνει το TPM, και επίγνωση του σε τι στοχεύει. Πρέπει να πιστεύει στο νέο 
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τρόπο εργασίας, να κατανοεί το τι σηµαίνει η εργασία µε το TPM κι να 

συνειδητοποιεί ότι τα στελέχη της, είναι αυτά τα µέλη του οργανισµού που θα 

οδηγήσουν τις εργασίες. Είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί η σπουδαιότητα του 

ότι το TPM είναι ένας τρόπος εργασίας και όχι ένα σχέδιο εργασίας. Τα εµπόδια 

στην διοίκηση, όπως αµφιβολία ή δυσπιστία για το αποτέλεσµα, πρέπει να 

εξαλειφθούν, πριν να πραγµατοποιηθεί το επόµενο στάδιο του σχεδίου (Nord, 

1997). Για τον σκοπό αυτό, µπορεί να είναι κατάλληλο να πραγµατοποιηθούν 

σεµινάρια, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπου θα συµµετέχουν 

από κοινού διοίκηση και εργαζόµενοι, καθώς και να προσληφθούν εξωτερικοί 

εκπαιδευτές για να δηµιουργηθεί µια άλλη εντύπωση για τον τρόπο εργασίας 

(Nakajima, 1988). 

 

Για να διαδοθεί µε ενθουσιασµό το µήνυµα της εφαρµογής του TPM, ενδείκνυται 

να παρουσιάζονται τα οφέλη, τα οποία έχει να αναµένει ο οργανισµός γενικά και 

οι εργαζόµενοι ειδικά. Στην αρχή, είναι, ίσως δύσκολο να φανούν κέρδη σε 

συγκεκριµένες περιοχές και µε συγκεκριµένους αριθµούς, αλλά η διοίκηση 

µπορεί να παρουσιάσεί µια γενική εκτίµηση για την βελτίωση της 

αποδοτικότητας και την οικονοµίας υπό µορφή των PQCDSM.  

 

Επίσης, για να πειστούν οι εργαζόµενοι για την αποτελεσµατικότητα του TPM 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν πιλοτικές εφαρµογές σε συγκεκριµένες 

περιοχές, στις οποίες θα συµµετάσχει ένας αριθµός εργαζοµένων. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, τα οφέλη γίνονται πιο συγκεκριµένα και οι εργαζόµενοι που 

συµµετείχαν στις πιλοτικές εφαρµογές γίνονται οι ίδιοι φορείς ενθουσιασµού, 

αλλά και γνώσης.  

 

Τέλος, η διάδοση του µηνύµατος της εφαρµογής του TPM και η προσπάθεια να 

παροτρυνθούν σχετικά οι εργαζόµενοι διευκολύνονται σε µεγάλο βαθµό από 

την οπτικοποίηση της συνολικής έννοιας του TPM, µε την βοήθεια, 

παραδείγµατος χάριν, ενός συµβόλου. Για τον σκοπό αυτό, η VOLVO 

δηµιούργησε και χρησιµοποίησε το σύµβολο, το οποίο παρουσιάζεται στην 

ακόλουθη εικόνα.  
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Εικόνα 4.1 «Διαρκής Ανάπτυξη – TPM» Το σύµβολο του TPM της VOLVO 

 

4.3 Στάδιο  2: Εισαγωγική  εκπαίδευση  για την Ολική  Συντήρηση  για  

την Παραγωγικότητα και εκστρατεία προώθησης της εκπαίδευσης 

 

 

Η Ολική Συντήρηση για την Παραγωγικότητα στοχεύει στην αλλαγή της 

κουλτούρας της επιχείρησης, µέσω της βελτίωσης, τόσο της ικανότητας του 

προσωπικού, όσο και του εξοπλισµού του εργοστασίου. Όλοι οι εµπλεκόµενοι 

πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τον σκοπό του TPM, ώστε µε αυτόν τον τρόπο 

να δεσµευτούν και να εµπλακούν περισσότερο στις εργασίες.  

 

Το TPM δεν προχωρά στις εργασίες εφαρµογής, αµέσως, µετά από την 

απόφαση της διοίκησης. Πρώτα, απαιτείται εκπαίδευση, θεωρητική και 

πρακτική. Είναι απαραίτητο να συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι στην 

εκπαίδευση, και η διοίκηση µπορεί να συµβάλλει σε αυτό, λαµβάνοντας 

πρωτοβουλία να εκπαιδευτεί πρώτη. Η εκπαίδευση είναι µια κοινή βάση για 

όλους τους εργαζόµενους και διευκολύνει όχι µόνο τις εργασίες, αλλά επίσης 

την συνεργασία και την επικοινωνία, καθώς δηµιουργεί µια κοινή γλώσσα. 

Ακόµα, η εκπαίδευση εξοµαλύνει εναντιώσεις και εξαλείφει αµφιβολίες και 

φόβους σχετικά µε τις αλλαγές που επιφέρει το TPM. Είναι σύνηθες οι χειριστές 

να φοβούνται ότι οι αλλαγές συνεπάγονται µεγάλο εργασιακό φόρτο. Το 

προσωπικό της συντήρησης από την δική του πλευρά δεν πιστεύει ότι οι 

χειριστές θα επιτύχουν στο να πραγµατοποιήσουν ορισµένες εργασίες 

συντήρησης, και ταυτόχρονα είναι ανήσυχοι ότι τα ίδια τα δικά τους εργασιακά 

καθήκοντα θα χαθούν. Επίσης, πολλοί εργαζόµενοι είναι αντίθετοι χωρίς 

ιδιαίτερο λόγο σε όλα τα είδη αλλαγών. Παρόλα ταύτα, τόσο οι χειριστές και οι 

συντηρητές, όσο και οι λοιποί πολέµιοι του TPM θα αλλάξουν γνώµη, 

λαµβάνοντας αντικειµενική και άρτια πληροφόρηση γύρω από το τι σηµαίνει για 
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αυτούς ο νέος τρόπος εργασίας και γιατί αυτός είναι επιτυχής (Nord, 1997).  

 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοίκηση και εργαζόµενοι, 

διδάσκονται, τη σηµασία, τους στόχους και τον τρόπο εργασίας του TPM. Η 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας, όµως, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το 

πόσο προσαρµοσµένη είναι, όσον αφορά την διάρκεια και το περιεχόµενο, στα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένας 

διαχωρισµός µεταξύ στελεχών και εργατών.  

 

Έχει διαπιστωθεί ότι εκπαιδεύσεις διάρκειας 2 έως 3 ηµερών αρκούν για την 

εκπαίδευση των στελεχών, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου (Nakajima, 

1988). Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης µπορεί να είναι σε µεγάλο βαθµό 

θεωρητικό, καθώς το έργο τους στο TPM είναι καθοδηγητικό και δεν έχουν 

άµεση συµβολή στην παραγωγή, ενώ η ποσότητα των πληροφοριών µπορεί να 

είναι µεγάλη, διότι τα στελέχη λόγω εµπειρίας και µορφωτικού επιπέδου 

µπορούν να διαχειριστούν µεγάλους όγκους δεδοµένων. 

 

Αντιθέτως, όταν πρόκειται για εκπαίδευση εργαζοµένων, απαιτείται τµηµατική 

µετάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε αυτούς, η οποία πρέπει να 

συµπληρώνεται από πρακτική εφαρµογή. Μόνο µέσω της πρακτικής 

εκπαίδευσης µπορούν οι εργαζόµενοι να αφοµοιώσουν την έννοια του TPM και 

να κατανοήσουν ποια είναι τα σχετικά τους καθήκοντα. Έτσι, η εκπαίδευση 

πρέπει πραγµατοποιείται σε διαφορετικά κοµµάτια που µπορούν να 

συνδυαστούν µε τα ποια εργασιακά καθήκοντα έχουν οι εργαζόµενοι.  

 

Τα µέσα εκπαίδευσης είναι ως επί το πλείστον κοινά για όλους. Σε αυτά 

συµπεριλαµβάνονται παρουσιάσεις διαφανειών ή άλλων οπτικών µέσων και οι 

διαλέξεις από εξωτερικούς ειδικούς, επισκέψεις σε εργοστάσια που εφαρµόζουν 

ήδη πλήρως και επιτυχώς του TPM, επιδείξεις της λειτουργίας στις πιλοτικές 

περιοχές, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις.  

 

Ένα σηµαντικό βοηθητικό µέσο της εκπαίδευσης είναι η διεξαγωγή µιας 

εκστρατείας ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της εκστρατείας 

διαδίδονται γνώσεις και πληροφορίες µέσω εταιρικών εφηµερίδων, έντυπων 

πληροφόρησης ή πινάκων ανακοινώσεων, ενώ οµοίως συµβάλλει και η χρήση 
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αφισών, σλόγκαν και άλλων διαφηµιστικών τεχνικών. Την εκστρατεία µπορούν 

να οργανώσουν και να προωθήσουν από κοινού διοίκηση και εργαζόµενοι, µε 

την δηµιουργία σχετικών οµάδων εργασίας. 

 

 
Εικόνα 4.2 «Εσύ, είσαι ενεργός;» Απόσπασµα από εσωτερική εφηµερίδα της VOLVO 

 

Για να καταστεί δυνατή η επιτυχής διεκπεραίωση του σταδίου αυτού, η διοίκηση 

οφείλει να εξασφαλίσει και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους µε την µορφή 

χρόνου και χρηµάτων για την εκπαίδευση, καθώς και µε την µορφή 

ανθρώπινων πόρων, όπως εξωτερικούς ειδικούς και εκπαιδευτές (Nord, 1997). 

 

4.4 Στάδιο  3:  Δηµ ιουργία ενός  οργανισµού  προώθησης και  

υποστήριξης της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα 

 
 
Μετά από την ολοκλήρωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης της διοίκησης και των 

εργαζοµένων, µπαίνει σε εφαρµογή η αναδιοργάνωση του οργανισµού. Στόχος 

της αναδιοργάνωσης αυτής είναι να δηµιουργηθεί ένας οργανισµός, του οποίου 

η δοµή προάγει την εισαγωγή του TPM και εστιάζει στις µικρές οµάδες, καθώς 

αυτές διεκπεραιώνουν τις εργασίες βελτίωσης (Nakajima, 1988). Ως εκ τούτου, 

στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η προσαρµογή της παλαιάς δοµής του 

οργανισµού σε µια δοµή υπερκείµενων µικρών οµάδων, για τις οποίες έγινε 

εκτενής αναφορά στην παράγραφο 3.7. Στην κορυφή τις πυραµίδας των 
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υπερκείµενων οµάδων βρίσκεται η οµάδα διοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την καθοδήγηση και την επιθεώρηση των εργασιών της Ολικής Συντήρησης 

για την Παραγωγικότητα σε όλο το εύρος της εταιρείας. Ο εν λόγω οργανισµός 

των υπερκείµενων οµάδων αποτελεί τον βασικό γραµµικό οργανισµό (Suzuki, 

1994).  

 

Για την υποστήριξη των εργασιών του βασικού γραµµικού οργανισµού 

συστήνεται στο στάδιο αυτό ένας υποστηρικτικός οργανισµός, ο οποίος δεν 

είναι συνδεδεµένος µε τον γραµµικό οργανισµό, αλλά λειτουργεί πάνω από τα 

όρια των τµηµάτων. Ο βασικός γραµµικός οργανισµός και ο υποστηρικτικός 

οργανισµός αποτελούν από κοινού τον οργανισµό εισαγωγής του TPM. Επίσης, 

σε µεγάλες επιχειρήσεις ενδείκνυται να υπάρχει ένα ξεχωριστό τµήµα ειδικών 

και ανάπτυξης που επιµελείται την εισαγωγή.  

 

Η συνύπαρξη των εν λόγω τριών οργανισµών αναπαρίσταται γραφικά στο 

διάγραµµα 4.1. 

 

 

Διάγραµµα 4.1 Οι οργανισµοί TPM της VOLVO (Nord, 1997) 

 

Ακολούθως περιγράφονται ειδικότερα ο ρόλος και η δράση του υποστηρικτικού 

οργανισµού και του οργανισµού ειδικών και ανάπτυξης, µέσω της εµπειρίας 
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από την λειτουργία τους στην VOLVO. 

 

4.4.1 Οργανισµός υποστήριξης 

 

 

Οργανωτικά, πρέπει η διοίκηση να δείξει ότι παίρνει στα σοβαρά την εισαγωγή 

του TPM µέσω της επιλογής των πιο ικανών εργαζοµένων για τον οργανισµό 

υποστήριξης. Το προσωπικό του υποστηρικτικού οργανισµού ανήκει και 

εργάζεται στον κανονικό γραµµικό οργανισµό. Το καθήκον τους είναι να 

διαδώσουν την γνώση στους εργαζόµενους και να τους εµψυχώσουν να λάβουν 

πρωτοβουλία. Ο υποστηρικτικός οργανισµός µπορεί να πάψει να υπάρχει αν ο 

τρόπος εργασίας του TPM λειτουργεί αυτόνοµα µέσα στην επιχείρηση.  

 

Ο ρόλος του υποστηρικτικού οργανισµού είναι να επιµελείται, να παρατηρεί, να 

εκπαιδεύει και να είναι υπεύθυνος για το ότι η εργασία της βελτίωσης 

πραγµατοποιείται και διαδίδεται µε έναν δοµηµένο τρόπο µέσα σε όλη την 

επιχείρηση. Ο υποστηρικτικός οργανισµός θα πρέπει να δουλεύει για να 

συνεχίσει να υπάρχει ο τρόπος εργασίας και ακόµα για να εγείρει κινητοποίηση 

και δέσµευση. Εφόσον απαιτούνται τουλάχιστον 3 χρόνια, πριν να καταστεί 

δυνατή η πλήρης λειτουργίας του TPM, θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό 

δεσµευµένο στην εργασία εισαγωγής µε εργασία πλήρους απασχόλησης.  

 

Για να φανεί η βαρύτητα του τρόπου εργασίας ένας εκπρόσωπος του 

υποστηρικτικού οργανισµού, ένας συντονιστής TPM, θα πρέπει να ανήκει στην 

οµάδα διοίκησης του γραµµικού οργανισµού. Είναι εσχάτης σηµασίας ο 

συντονιστής να µπορεί να διαφυλάσσει ότι η διοίκηση δεν λαµβάνει αποφάσεις, 

οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εισαγωγή του TPM, αλλά ότι 

γίνεται συζήτηση γύρω από αυτές, όπου λαµβάνεται υπόψη η γνώµη όλων των 

ενδιαφεροµένων. Ένας εµπειρικός κανόνας της VOLVO είναι ότι θα πρέπει να 

υπάρχει ένας συντονιστής TPM ανά 100 εργαζόµενους, ώστε να διασφαλίζεται 

επαρκής επικοινωνία µεταξύ διοίκησης και προσωπικού (Nord, 1997).  

 

Η σωστή επιλογή του συντονιστή του TPM είναι µεγάλης βαρύτητας για την 

εισαγωγή του τρόπου εργασίας του TPM και την ταχύτητα της εισαγωγής. 

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού συντονιστή 
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συνοψίζονται ακολούθως: 

• Ο συντονιστής πρέπει να χαίρει εκτίµησης και εµπιστοσύνης από τους 

συναδέλφους του.  

• Πρέπει να έχει ηγετικές ικανότητες και να λαµβάνει πρωτοβουλίες. 

• Πρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται διαφωνίες και συγκρούσεις. 

• Πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις καθώς και καλή αντίληψη του TPM, ως 

µέθοδο και τρόπο εργασίας.  

• Ο συντονιστής πρέπει να είναι µια προσωποποίηση του τρόπου εργασίας 

του TPM. 

 

Εντούτοις, ένας συντονιστής TPM δεν επιτρέπεται να γίνει τόσο σηµαντικός  

ώστε να καταστραφεί το σχέδιο, αν αυτός εγκαταλείψει την εταιρεία. Για τον 

λόγο αυτό, τα καθήκοντα για την εισαγωγή του TPM µπορούν να καταµεριστούν 

σε πολλά άτοµα, ειδικά αν η επιχείρηση είναι µικρή. Έτσι, οι εργασίες της 

οµάδας δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από ένα άτοµο. Ένα άλλο 

πλεονέκτηµα του καταµερισµού εργασίας είναι ότι ο φόρτος εργασίας δεν 

επιβαρύνει µόνο ένα άτοµο, το οποίο θα πρέπει, παράλληλά µε τις εργασίες του 

TPM, να διεκπεραιώνει τα κανονικά του καθήκοντα στην θέση εργασίας του 

στην παραγωγή.  

 

Σηµαντική συµβολή στο έργο του υποστηρικτικού οργανισµού έχει η δηµιουργία 

ενός κέντρου Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα, το οποίο θα είναι 

ουσιαστικά το στρατηγείο του υποστηρικτικού οργανισµού. Το κέντρο θα 

λειτουργεί ως ένας φυσικός χώρος συναντήσεων για όλους τους εργαζόµενους. 

Μια ειδική αίθουσα εκπαίδευσης µπορεί να περιλαµβάνεται, επίσης, σε αυτό.  

 

Το κέντρο TPM υποστηρίζει τον οργανισµό µέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

• Διαρκής παρακολούθηση των µηχανών – λαιµών, ήτοι των µηχανών που 

παρακωλύουν την ροή στην γραµµή παραγωγής.  

• Προσφορά εκπαιδευτικού υλικού και µέσων, απαραίτητων για την 

εκπαίδευση σχετικά µε το TPM. 

• Πραγµατοποίηση επιθεωρήσεων. 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη για την εισαγωγή. 
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Εικόνα 4.3 Το κέντρο TPM στο εργοστάσιο της VOLVO στο Xούβντε, Σουηδία. 

 

4.4.2 Οργανισµός ειδικών και ανάπτυξης 

 

 

Ο οργανισµός ειδικών και ανάπτυξης προωθεί την ανάπτυξη των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων µέσα στην εργασία της Ολικής Συντήρησης για την 

Παραγωγικότητα. Σε µεσαίες επιχειρήσεις, είναι σύνηθες να ανατίθεται ο 

οργανισµός ειδικών και ανάπτυξης σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως για 

παράδειγµα σε συµβούλους, ενώ σε περίπτωση ανάγκης, τους δίνεται η 

δυνατότητα να βοηθήσουν την εισαγωγή και µέσω του υποστηρικτικού 

οργανισµού.  

 

Ο οργανισµός ειδικών και ανάπτυξης αποτελείται από οµάδες, οι οποίες είναι 

χωρισµένες σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις δραστηριότητες του TPM, ήτοι τους 

οκτώ πυλώνες. Οι οµάδες είναι υπεύθυνες να αναπτύσσουν τους δικούς τους 

τοµείς και να εκπαιδεύουν, και µε διαφορετικούς τρόπους να διαδίδουν την 

εξειδικευµένη γνώση. Η δράση των οµάδων ειδικών και ανάπτυξης πρέπει να 

είναι σε πλήρη αρµονία µε το έργο των οµάδων του οργανισµού εισαγωγής. Ως 

εκ τούτου οι ηγέτες των εν λόγω οµάδων πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία και να συνεργάζονται µε τους συντονιστές TPM. Οι άνθρωποι που 

στελεχώνουν τις οµάδες είναι επίσης εργαζόµενοι στον γραµµικό οργανισµό και 
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δεν απαιτείται να απασχολούνται πλήρως στις εργασίες του οργανισµού 

ανάπτυξης. Ανάλογα µε το µέγεθος της εταιρείας, η διοίκηση αποφασίζει ποιες 

πρακτικές λύσεις ταιριάζουν καλύτερα.  

 

4.5 Στάδιο  4: Θεσµοθέτηση  θεµελιώδους πολιτικής και στόχων της 

Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα 

 

 

Ο σκοπός αυτού του τέταρτου σταδίου είναι να ενσωµατωθεί η Ολική 

Συντήρηση για την Παραγωγικότητας ως ένα θεµελιώδες κοµµάτι της συνολικής 

πολιτικής της εταιρείας, και µέσω αυτής να τεθεί ο συνολικός στόχος (Suzuki, 

1994). Οι εργασίες στο στάδιο εξελίσσονται ως εξής:  

• Εκτίµηση εξωτερικών και εσωτερικών απαιτήσεων. 

• Διαµόρφωση βασικής πολιτικής. 

• Στοχοθέτηση. 

 

4.5.1 Πολιτική  

 

 

Για να αποσαφηνιστεί ο προσανατολισµός του νέου τρόπου εργασίας, πρέπει 

να δηµιουργηθεί µια πολιτική, η οποία να λαµβάνει υπόψη τόσο τις εξωτερικές 

όσο και τις εσωτερικές απαιτήσεις. Η πολιτική µπορεί να είναι αφηρηµένη, αλλά 

θα πρέπει να είναι καταγεγραµµένη, ώστε όλοι να κατανοούν τι εννοεί. 

(Nakajima, 1988).  

 

Η πολιτική της VOLVO διατυπώνεται ως εξής: «Το να χρησιµοποιείται ένας 

συστηµατικός τρόπος εργασίας µε προσανατολισµό προς το να δηµιουργήσει 

διεργασίες ελεύθερες διαταραχών µέσω της δέσµευσης κάθε εργαζόµενου, έτσι 

ώστε να µειώνονται τα κόστη και να αυξάνεται η ολική οικονοµική 

αποδοτικότητα των µηχανών» (Nord, 1997) 

 

4.5.2 Στοχοθέτηση  

 

 

Σε αντίθεση µε την πολιτική της εταιρείας, η οποία είναι µια αφηρηµένη γραπτή 
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δήλωση, οι στόχοι του σχεδίου της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα 

πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιµοι και ακριβείς (Nakajima, 1988). Επιπλέον, οι 

στόχοι του TPM πρέπει να συνδέονται µε τους µεσοπρόθεσµους και 

µακροπρόθεσµους συνολικούς στόχους της εταιρείας (Suzuki, 1994). 

 

Οι συνολικοί στόχοι µιας επιχείρησης καθορίζονται από το είδος της 

επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Παραδείγµατος χάριν, αν η επιχείρηση 

είναι εµπορική, ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει κέρδη. Για τη VOLVO, ο 

συνολικός στόχος µπορεί να συνοψιστεί στην συντοµογραφία KLEM (Kvalitet, 

Leveranssäkerhet, Ekonomi, Människa/Miljö), η οποία σηµαίνει Ποιότητα, 

Ασφάλεια Παράδοσης, Οικονοµία και Άνθρωποι/ Περιβάλλον (Nord, 1997). 

Είναι εµφανής η οµοιότητα του στόχου KLEM µε τον στόχο για τα εξερχόµενα 

PQDSM.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι στόχοι πρέπει να είναι ποσοτικοποίησιµοι και 

ακριβείς, ήτοι πρέπει να εκφράζονται σε αριθµούς και ποσοστά. Για να 

καθοριστούν οι τιµές στόχοι είναι απαραίτητες οι µετρήσεις. Η απόφαση για το 

ποιες µετρήσεις θα χρησιµοποιηθούν και το να µπορέσει να γίνει ο στόχος 

προκλητικός αλλά ταυτόχρονα επαρκώς ρεαλιστικός, απαιτούν µια βάση 

δοµηµένη από γεγονότα. Η µέτρηση και η ανάλυση της παρούσας κατάστασης 

ενδείκνυται, πριν ληφθεί η απόφαση για την τιµή - στόχο. Είναι σηµαντικό να 

έχουν προηγηθεί δοκιµές στις πιλοτικές περιοχές, ώστε να διαπιστωθεί πως 

είναι η πραγµατικότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται η τωρινή 

κατάσταση και οι δυνατότητες βελτίωσης. Η VOLVO διεκπεραίωσε µετρήσεις σε 

όλον τον παραγωγικό εξοπλισµό για να χαρτογραφήσει την υπάρχουσα 

κατάσταση και χρησιµοποίησε παραµέτρους µέτρησης για να επιτευχθεί η 

στοχοθέτηση. Αυτές περιγράφουν αν κάποιος έχει φτάσει έναν στόχο ή όχι.  

 

Συνάµα, κατά τη στοχοθέτηση πρέπει να καθορίζεται η ευθύνη για τους 

στόχους, καθώς και ο χρονικός ορίζοντας της εκπλήρωσης τους. Εκτός αυτού, 

οι στόχοι πρέπει να οπτικοποιηθούν.  

 

Στη VOLVO τέθηκε σε προτεραιότητα η ασφάλεια της παράδοσης στις εργασίες 

του TPM και ο στόχος εκφράστηκε ως Ρ1800, ο οποίος σηµαίνει την παραγωγή 

1800 κινητήρων ανά 24ωρο εντός του κανονικού χρόνου εργασίας. Για να 
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παραχθεί ένας κινητήρας απαιτείται το ότι κάθε τµήµα επιτυχώς κατορθώνει την 

σωστή ποσότητα εξαρτηµάτων, όπου κατόπιν τα εξαρτήµατα αυτά 

συναρµολογούνται σε έναν κινητήρα. Ο στόχος ήταν πολύ θαρραλέος και 

σήµαινε ότι η παραγωγή έπρεπε σχεδόν να διπλασιαστεί τα επόµενα 2 χρόνια. 

Η εναρκτήρια κατάσταση, ΒΜ – Benchmark, ήταν 940 κινητήρες ανά 24ωρο σε 

κανονικό χρόνο εργασίας. Στο διάγραµµα 4.2 φαίνεται η ανάπτυξη του Ρ1800. 

Η οριζόντια γραµµή περιγράφει την καµπύλη του στόχου, η οποία 

τοποθετήθηκε µετά από προγνώσεις παραδόσεων. Το Ρ1800 τέθηκε ως στόχος 

το 1996 και στα µέσα του 1997 άλλαξε σε Ρ2000. Η αλλαγή αυτή είναι σαφής 

ένδειξη της δυναµικής φύσης των στόχων και της προσπάθειας για διαρκή 

βελτίωση. 

 

 

Διάγραµµα 4.2 Η ανάπτυξη του στόχου Ρ1800 της VOLVO (Nord, 1997) 

 

Οι στόχοι θα πρέπει να διαδοθούν σε όλους τους εργαζοµένους, ώστε να γίνει 

κατανοητή η σηµασία τους. Για τον σκοπό αυτό, είναι κατάλληλο να 

χρησιµοποιηθούν οι κανονικοί δίαυλοι πληροφόρησης του οργανισµού, όπως 

εσωτερικές εφηµερίδες ή έντυπα πληροφόρησης, βλ. εικόνα 4.4.  
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Εικόνα 4.4 «1800 κινητήρες την ηµέρα – Το επιτύχαµε!» Ανακοίνωση της εσωτερικής 

εφηµερίδας της VOLVO 

 

4.6 Στάδιο  5:  Κατάρτιση  ενός  βασικού  σχεδίου  για την  εφαρµογή  

της Ολικής Συντήρησης για την  Παραγωγικότητα. 

 

 

Ο σκοπός του σταδίου 5 είναι να αποκτηθεί µια δοµή στον τρόπο εργασίας του 

TPM και στην εισαγωγή του. Γι’ αυτό απαιτείται ένα σχέδιο, συχνά 

επονοµαζόµενο «master plan» - βασικό σχέδιο. Είναι σηµαντικό να 

περιγράφεται ο δρόµος προς τον στόχο, αλλιώς προκύπτει εύκολα ανασφάλεια.  

 

Στο βασικό σχέδιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες εισαγωγής και εφαρµογής 

του σχεδίου ανάπτυξης του TPM και αυτό καλύπτει όλο τον αντίστοιχο χρονικό 

ορίζοντα. Για διευκόλυνσή, όµως, της κατάρτισης του βασικού σχεδίου 

ενδείκνυται το να συµπεριληφθούν σε αυτό και οι εργασίες προετοιµασίας, ήτοι 

και τα δώδεκα στάδια του σχεδίου ανάπτυξης του TPM. Επίσης, το βασικό 

σχέδιο ασχολείται, µε το στόχο και τους πόρους που υπάρχουν.  

 

Για να µπορέσει να εκτιµηθεί η κατανάλωση σε πόρους – χρόνος, κεφάλαια, 

ανθρώπινοι πόροι – απαιτείται µια σχετικά καλή γνώση γύρω από το τι 

συνεπάγονται οι διαφορετικές δραστηριότητες, καθώς και γύρω από την 

αποδοτικότητα των ιδίων πόρων. Μια βασική προεργασία δίνει ένα καλύτερο 

και πιο ρεαλιστικό σχέδιο. Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να δουν γρήγορα 
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αποτελέσµατα και θέτουν, ως εκ τούτου, µη ρεαλιστικούς στόχους. Η µελέτη της 

κατανάλωσης πόρων δίνει ικανοποιητικές κατευθυντήριες γραµµές για την 

κατάρτιση του βασικού σχεδίου. Συχνά, αυτό υποτιµάται και γίνεται το γεγονός 

αυτό ένας από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να 

διατηρηθεί το βασικό σχέδιο.  

 

Η εργασία για την κατάστρωση του βασικού σχεδίου ξεκινά από την δηµιουργία 

επιµέρους σχεδίων για κάθε τοµέα εργασίας. Αυτά καταρτίζουν ένα κεντρικό 

σχέδιο ανά εργοστάσιο ή βασική λειτουργία, και κατόπιν συνδυάζονται για την 

κατάστρωση του βασικού σχεδίου για όλη την επιχείρηση. Είναι καθήκον της 

οµάδας διοίκησης να διασφαλίσει ότι το βασικό σχέδιο προετοιµάζεται µεθοδικά.  

 

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος η χρονική διάρκεια του βασικού σχεδίου να 

παρατεθεί πέρα από το αναµενόµενο. Γενικά απαιτούνται 6 µε 12 µήνες για την 

προετοιµασία και την εισαγωγή, ενώ όλα τα στάδια από την εισαγωγή µέχρι την 

εδραίωση απαιτούν 3 έως 5 χρόνια. Εφόσον, το TPM είναι ένα σύστηµα για την 

βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του εξοπλισµού, χρειάζεται χρόνος για 

να επιτευχθεί ο στόχος. Συχνά, δεν υπάρχει η επαρκής γνώση και εµπειρία 

γύρω από το πόσος χρόνος θα πρέπει να αφιερωθεί πρακτικά στις 

συµπεριλαµβανόµενες δραστηριότητες. Αυτό µπορεί να εξαρτάται από την λίγη 

γνώση γύρω από το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων. Είναι, ως εκ τούτου, 

σηµαντικό να υπάρχει η απαραίτητη γνώση της µεθόδου.  

 

Η οµάδα διοίκησης συγκρίνει τις προγνώσεις µε το πραγµατικό αποτέλεσµα, για 

να ελέγξει την πρόοδο και για να µπορέσει να αναθεωρήσει το σχέδιο, αν αυτό 

είναι µη ρεαλιστικό.  

 

4.7 Στάδιο  6: Έναρξη  των εργασιών του  TPM 

 

 

Ο σκοπός του σταδίου 6 είναι το να δηµιουργηθεί µια κατάσταση όπου όλοι οι 

εργαζόµενοι είναι σύµφωνοι µε, και έχουν κατανοήσει την πολιτική της 

διοίκησης. Εκτός αυτού, το στάδιο 6 υψώνει το ηθικό και την θέληση για 

προσπάθεια των εργαζοµένων, έτσι ώστε αυτοί να αρχίσουν να εργάζονται 

ενεργά προς τον τελικό σκοπό.  
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Στο στάδιο 6, η εισαγωγή έχει προοδεύσει τόσο, ώστε υπάρχει τεκµηριωµένη 

εµπειρία από τα εγχειρήµατα στις πιλοτικές µηχανές. Η απόφαση έχει παρθεί 

για το αν το TPM ως τρόπος εργασίας θα διαδοθεί µέσα σε όλη την επιχείρηση.  

 

Η έναρξη είναι η σηµατοδότηση της αρχής των δραστηριοτήτων ττο TPM. Αν 

µέχρι τώρα η διοίκηση ήταν εκείνη που κινούσε όλο το πρόγραµµα, από το 

στάδιο αυτό η ευθύνη µεταφέρεται σε κάθε εργαζόµενο, ο οποίος παίζει πλέον 

ένα ρόλο αποφασιστικής σηµασίας, µέσω της ενεργής επίδρασης στις αλλαγές 

προς το καλύτερο. Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί αυτό για όλους τους 

εργαζόµενους µέσα στην επιχείρηση.  

 

Η εφαρµογή του σταδίου µπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις, την διεκπεραίωση 

και την επιθεώρηση. 

 

4.7.1 Διεκπεραίωση  της έναρξης 

 

 

Μια πρώτη έναρξη έχει ήδη ολοκληρωθεί για τις πιλοτικές µηχανές. Σε µια 

έναρξη για όλη την επιχείρηση πρέπει να διαφωτιστεί ο τρόπος εργασίας. Αν η 

επιχείρηση είναι µεγάλη µπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιηθούν πολλές 

επιµέρους ενάρξεις. Τότε είναι κατάλληλο να χωριστεί η οµάδα διοίκησης και να 

οριστεί κάθε µέλος της ως προσωπικά υπεύθυνο για µια έναρξη. Αυτό απαιτεί 

ότι οι εν λόγω εκπρόσωποι συντονίζονται και ότι η κατανόηση για το TPM στην 

διοίκηση είναι µεγάλη και οµοιόµορφη. Οι εκπρόσωποι της οµάδας διοίκησης 

στα πλαίσια κάθε επιµέρους έναρξης θα πρέπει: (Nord, 1997) 

• να εξηγήσουν τα σχετικά µε την απόφαση που πάρθηκε, 

• να παρουσιάσουν τον οργανισµό του TPM,  

• να κάνουν ανασκόπηση της πολιτικής TPM και του στόχου, και  

• να κάνουν ανασκόπηση του βασικού σχεδίου. 

 

Είναι σηµαντικό τα σωµατεία των εργαζοµένων να συνεργάζονται. Γι’ αυτό, 

ίσως, είναι κατάλληλο να τους επιτραπεί η συµµετοχή στην οµάδα διοίκησης. 

Επίσης, ενδείκνυται στα πλαίσια της εκστρατείας προώθησης του TPM να 

προσκληθούν οι πελάτες και οι προµηθευτές για να δουν την µακροπρόθεσµη 

προσπάθεια, που θα πραγµατοποιηθεί, και να αποκτήσουν µια πρώιµη εικόνα 
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των αναµενόµενων ωφελειών.  

 

4.7.2 Επιθεώρηση  της πορείας της εργασίας, µετά από  την έναρξη  

 

 

Η οµάδα διοίκησης έχει πολλούς σηµαντικούς ρόλους κατά την εισαγωγή. Ένας 

από αυτούς είναι η εξακρίβωση της κατανόησης του µηνύµατος του TPM µεταξύ 

των εργαζόµενων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτή η εξακρίβωση. O 

απλούστερος τρόπος είναι να γίνει µια περιοδεία στο εργοστάσιο και να 

ερωτηθούν οι χειριστές για το πως εξελίσσεται η εργασία, αν έχουν κατανοήσει 

τον τελικό στόχο του TPM.  

 

Ακολούθως, δίνονται οι ερωτήσεις ενός σχετικού ερωτηµατολογίου που 

συµπλήρωσαν ανώνυµα οι εργαζόµενοι της VOLVO. Οι ερωτήσεις 

απαντήθηκαν µε χρήση µιας 5βάθµιας κλίµακας, χωρίς την χρήση απαντήσεων 

”ναι/ όχι”, για να εκτιµηθεί ένας πιο ακριβής βαθµός ικανοποίησης. Οι ερωτήσεις 

διατυπώθηκαν ως εξής: (Nord, 1997) 

1. Πως πιστεύετε ότι λειτουργεί η εργασία της βελτίωσης; 

2. Έχουν γίνει καλύτερες οι µηχανές αφού αρχίσαµε την εργασία βελτίωσης; 

3. Έχετε αποκτήσει αυξηµένη γνώση γύρω από την λειτουργία της µηχανής, 

π.χ. γνώση για τις µηχανές, τους χειρισµούς, την συντήρηση, την διαχείριση; 

4. Θεωρείτε ότι ο ρυθµός βελτίωσης είναι ο κατάλληλος για να επιτευχθεί ο 

στόχος; 

5. Υπάρχει επαρκής χρόνος για να δουλέψετε µε την βελτίωση; 

6. Πιστεύετε ότι η αυτόνοµη συντήρηση λειτουργεί καλά στην θέση εργασίας 

σας; 

7. Λαµβάνετε επαρκή στήριξη και πόρους για να κατορθώσετε την εργασία της 

βελτίωσης; 

8. Συµπεριλαµβάνεστε σε µια οµάδα βελτίωσης κάποιου τύπου; 

9. Θεωρείτε ότι έχετε επαρκή γνώση και βάση για να µπορείτε να εργάζεστε µε 

την βελτίωση; 

10. Πως πιστεύετε ότι λειτουργεί η συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών τύπων 

βελτίωσης; 

11. Έχει διαµορφωθεί σωστά το πρωτόκολλο από τις συναντήσεις TPM; 

12. Δείχνουµε τις σωστές πληροφορίες πάνω στους πίνακες; 
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13. Γνωρίζετε µε ποιες οµάδες βελτίωσης ασχολούνται οι υπόλοιποι 

εργαζόµενοι στην δική σας περιοχή διεργασιών; 

14. Θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στην δική σας περιοχή διεργασίας 

είναι επαρκώς εµπλεγµένοι µε την εργασία του TPM; 

15. Έχουν οι οµάδες βελτίωσης την σωστή σύνθεση; 

 

Επίσης, στην φάση αυτή ανασκοπείται το βασικό σχέδιο. για τους σκοπούς της 

ανασκόπησης ενδείκνυται το εργοστάσιο να χωριστεί το εργοστάσιο σε 

διαφορετικές περιοχές. Στη VOLVO το εργοστάσιο χωρίστηκε το εργοστάσιο σε 

8 περιοχές: (1) επεξεργασία, (2) συναρµολόγηση, (3) εφοδιαστική αλυσίδα – 

logistics, (4) προσωπικό, (5) συντήρηση, (6) ποιότητα, (7) οικονοµία και 

διαχείριση, (8) διοίκηση µονάδων. Η ανασκόπηση περιελάµβανε τα εξής σηµεία:  

• Κατάσταση του βασικού σχεδίου TPM της VOLVO.  

• Έλεγχος επιτευγµάτων, ειδικά στις µηχανές – λαιµούς. 

• Αποκτηθείσα εµπειρία. 

• Ποσοστό δέσµευσης των εργαζοµένων στις εργασίες του TPM.  
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