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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στηρίζουν την λειτουργία τους στις 

υπηρεσίες του μηχανολογικού τους εξοπλισμού. Για την βέλτιστη λειτουργία 

του εξοπλισμού και για την ελαχιστοποίηση του κόστους η έννοια της 

συντήρησης αποτελεί πλέον ένα βασικό και απαραίτητο κομμάτι των 

βιομηχανιών. Το τμήμα συντήρησης είναι ένας από τους μοχλούς για την 

μέγιστη αποδοτικότητα μιας επιχείρησης και η συντήρηση έχει πάρει πλέον 

διοικητική μορφή. Καθώς η διαχείριση της συντήρησης  αποκτά το ενδιαφέρον 

των επιχειρήσεων παγκοσμίως αναπτύσσονται και οι μέθοδοι για την  

βέλτιστη λειτουργικότητα της. Η χρήση συστημάτων πληροφορικής αποτελεί 

το παρόν και το μέλλον για την διαχείριση της συντήρησης, καθώς οι 

δυνατότητες που προσφέρει ένα λογισμικό είναι τεράστιες και αναπτύσσονται 

συνεχώς. Η ορθολογική χρήση των συστημάτων διαχείρισης της συντήρησης 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την απόδοση του τμήματος 

συντήρησης. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να εισάγει τον αναγνώστη 

στον κόσμο της συντήρησης με την θεωρία της αξιοπιστίας του εξοπλισμού 

και την οικονομική πολιτική της συντήρησης. Επίσης γίνεται μια αναφορά σε 

ορισμένους δείκτες συντήρησης που αφορούν την απόδοση του εξοπλισμού 

έτσι ώστε να γίνουν κατανοητοί  οι στόχοι που επιδιώκει να πετύχει μία 

επιχείρηση οργανώνοντας το τμήμα της συντήρησης. Στην συνέχεια 

περιγράφεται η διαδικασία οργάνωσης του τμήματος συντήρησης. Στα 

επόμενα κεφάλαια αναλύονται ξεχωριστά θεμελιώδη τμήματα της διαχείρισης 

συντήρησης: η κατασταλτική (επισκευαστική) συντήρηση και ο τρόπος 

καταγραφής των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό, η 

προληπτική συντήρηση για την επιμήκυνση της ζωής και της αξιοπιστίας του 

εξοπλισμού και η οργάνωση της αποθήκης ανταλλακτικών. Έπειτα 

περιγράφεται η διαχείριση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή όλων των 

μεθόδων που έχουν περιγραφεί. Η βασική πρόθεση όμως αυτής της εργασίας  

είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου συντήρησης με το οποίο ο 

αναγνώστης θα εντρυφήσει στις βασικές διαδικασίες της διαχείρισης με την 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο τέλος του πρώτου μέρους 

πραγματοποιείται η περιγραφή του εκπαιδευτικού εργαλείου συντήρησης.  
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Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής περιλαμβάνει το εγχειρίδιο 

λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού εργαλείου συντήρησης για μηχανικούς και 

στελέχη επιχειρήσεων. Με την μελέτη του εγχειριδίου και  του πρώτου μέρους 

της εργασίας ο αναγνώστης θεωρείται ότι μπορεί να συμμετέχει σε ένα τμήμα 

διαχείρισης συντήρησης βιομηχανικής μονάδας. Οι ασκήσεις που ακολουθούν 

το εγχειρίδιο λειτουργίας Maintenance Educational Tool  βοηθούν στην 

κατανόηση των διαδικασιών της συντήρησης εμπειρικά. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους 

όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της διπλωματικής και ιδιαίτερα στον 

επιβλέποντα της διπλωματικής κ. Ι Μπακούρο , αναπληρωτή καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γ. Ευφραιμίδη, διευθυντή της 

εταιρίας βιομηχανικών εφαρμογών ΑΤΛΑΝΤΙΣ και την κ. Μ. Δόντσιου, 

μηχανολόγο μηχανικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ.     
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1 Γενικά 

 

Η σωστή επιλογή του τύπου του εξοπλισμού, ο προγραμματισμός της 

λειτουργίας του καθώς και η σωστή αντιμετώπιση της φθοράς και των βλαβών 

του εξοπλισμού είναι θεμελιώδη στάδια για την εξασφάλιση κέρδους σε μία 

επιχείρηση. Ωστόσο η ανεπάρκεια της λειτουργίας του μηχανολογικού 

εξοπλισμού λόγω βλαβών ή φθοράς έχει διάφορες συνέπειες οι οποίες δεν 

αφορούν μόνο το σημαντικό μέρος του οικονομικού κόστους αλλά και την 

ανθρώπινη ασφάλεια και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Εντούτοις αν 

εξεταστεί η οικονομική σκοπιά της ανεπάρκειας της λειτουργίας του 

εξοπλισμού οι συνέπειες που προκύπτουν είναι τα έξοδα της επισκευής ή της 

συντήρησης του εξοπλισμού, οι δαπάνες του εργατικού δυναμικού που 

ασχολείται έμμεσα ή άμεσα με τον εξοπλισμό την περίοδο της αχρηστίας του 

και το κέρδος που διαφεύγει από την μείωση της παραγωγής λόγω της 

αχρηστίας του εξοπλισμού που μπορεί να επιφέρει μείωση της παραγωγής 

και σε άλλα μέρη του συστήματος οπότε οι συνέπειες είναι μεγαλύτερες. 

Η βασική κατεύθυνση για την ελαχιστοποίηση των οικονομικών αρχικά αλλά 

και όλων των άλλων συνεπειών που προκύπτουν από την ανικανότητα 

λειτουργίας του εξοπλισμού  είναι η κατάλληλη συντήρηση του. 
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1.2 Ιστορική ανασκόπηση 

 

 
  

Η ανάγκη της συντήρησης γεννήθηκε με την ανάπτυξη του 

τεχνολογικού εξοπλισμού. Στις βιομηχανικές μονάδες στις αρχές του 20ου 

αιώνα η παραγωγή πραγματοποιούταν με λιγοστά και απλά μηχανήματα. Η 

συντήρηση αποτελούσε ένα ασήμαντο κομμάτι της βιομηχανικής ροής χωρίς 

την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού. Η συντήρηση είχε τη μορφή των 

εργασιών καθαρισμού, λίπανσης και επισκευής όταν ήταν αναγκαίο.   Στις 

επόμενες δεκαετίες η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η χρήση όλο 

περισσοτέρων και σύνθετων μηχανημάτων αλλά και η αύξηση του χρόνου 

ακινησίας λόγω βλαβών του εξοπλισμού οδήγησαν στη ανάγκη για κάτι 

περισσότερο από απλή επιδιόρθωση.  

Οι πρώτες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διοικητική συντήρηση 

χρονολογούνται από την δεκαετία του '50 και τη δεκαετία του '60. Εκείνη την 

περίοδο η προληπτική συντήρηση υποστηρίχτηκε ως μέσο για να μειωθούν οι 

αποτυχίες και ο μη σχεδιασμένος χρόνος διακοπής. Σε πολλές επιχειρήσεις τα 

βασισμένα σε μεγάλο χρόνο προληπτικά προγράμματα συντήρησης είχαν 

οργανωθεί.  Τα πρώτα ερευνητικά πρότυπα διαδικασιών για τη συντήρηση 

εμφανίστηκαν στη δεκαετία του '60, και προσπάθησαν  να βελτιστοποιήσουν 

αυτά τα προγράμματα. Στη δεκαετία του '80 ο υπολογιστής παρουσιάστηκε 

στη διαχείριση της συντήρησης και αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη 

διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθιστώντας εύκολα διαθέσιμες τις 

διοικητικές πληροφορίες (π.χ., η εγγραφή των αιτιών για τις υπερωρίες).    

Παράλληλα με την συντήρηση αναπτυσσόταν και η προσπάθεια για 

αύξηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού καθώς γίνεται αντιληπτό πως η 
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μείωση των βλαβών επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση κέρδους.  Η 

εφαρμοσμένη μηχανική αξιοπιστίας αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, μέσω του σχεδίου, της ανάπτυξης και της 

χρήσης των βλημάτων.  Στο τέλος της δεκαετίας του '40, η προσπάθεια να 

βελτιωθεί η αξιοπιστία των συστημάτων στρέφεται στο καλύτερο σχέδιο 

εφαρμοσμένης μηχανικής, και σε ισχυρότερα και σκληρότερα υλικά. Στη 

δεκαετία του '50, υπήρξε εκτενής ανάπτυξη των μαθηματικών αξιοπιστίας από 

τους στατιστικούς. Στη  δεκαετία του '60 επικεντρώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον 

για τις αεροδιαστημικές εφαρμογές, και αυτό οδήγησε στη ανάπτυξη των 

διαγραμμάτων αξιοπιστίας, για την ανάλυση των συστημάτων. Έντονο 

ενδιαφέρον για την αξιοπιστία συστημάτων συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 

'70, που τροφοδοτείται πρώτιστα από την πυρηνική βιομηχανία.  
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Τύποι συντήρησης  που αναπτύχθηκαν κατά το πέρασμα του χρόνου   

 Ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούταν κατά την διάρκεια των 

χρόνων αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι συντήρησης:  

 
1. Κατασταλτική Συντήρηση :    
 

 Ο εξοπλισμός πρώτα αποτυγχάνει και έπειτα επισκευάζεται. Αυτός ο 

τύπος συντήρησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν δεν έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η αποτυχία εξοπλισμού στη λειτουργία ή στην παραγωγή ή δεν 

παράγει οποιαδήποτε σημαντική απώλεια εκτός από το κόστος επισκευής. 

 

 
2.  Προληπτική συντήρηση (1951):    
 

Είναι η καθημερινή συντήρηση (καθαρισμός , επιθεώρηση, λίπανση ) , 

έτσι ώστε να διατηρηθεί  ‘’υγιής’’ ο εξοπλισμός και να αποτραπεί η αποτυχία 

μέσω της πρόληψης. Όπως με την προληπτική ιατρική η ανθρώπινη ζωή 

επεκτείνεται, έτσι και με την προληπτική συντήρηση μπορούμε να 

παρατείνουμε την ζωή υπηρεσιών του εξοπλισμού .Διαιρείται περαιτέρω σε 

περιοδική συντήρηση και προφητική συντήρηση.    

Κατασταλτική συντήρηση 
Πλεονεκτήματα 

•Χαμηλότερο κόστος διαδικασιών συντήρησης 

•Λιγότερο προσωπικό συντήρησης 

Μειονεκτήματα 
•Αυξανόμενο κόστος λόγω του μη σχεδιασμένου χρόνου διακοπής του 

εξοπλισμού. 

•Αυξανόμενο κόστος εργασίας, ειδικά εάν απαιτούνται υπερωρίες . 

•Κόστος που προστίθεται με την επισκευή ή την αντικατάσταση του 

εξοπλισμού. 

•Πιθανή δευτεροβάθμια ζημία εξοπλισμού ή διαδικασίας από την αρχική 

βλάβη. 

•Ανεπαρκής χρήση των πόρων προσωπικού. 
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2 α. Περιοδική Συντήρηση ( Συντήρηση βασισμένη στον χρόνο – time 
based maintenance TBM): 

Η βασισμένη στον χρόνο συντήρηση αποτελείται από περιοδικές 

επιθεωρήσεις,  καθαρισμό του εξοπλισμού και αντικατάστασης μελών 

του για να αποτραπούν τα ξαφνικά προβλήματα αποτυχίας της 

διαδικασίας.   

2β. προφητική συντήρηση:    
 

Αυτή είναι μια μέθοδος στην οποία σημαντικό μέρος της ζωής 

υπηρεσιών του εξοπλισμού προβλέπεται, προκειμένου να ο εξοπλισμός να 

χρησιμοποιηθεί στο όριο της ζωής των υπηρεσιών του. 

 

3. Διορθωτική συντήρηση (1957): 
    

Βελτιώνει τον εξοπλισμό και τα μέρη του έτσι ώστε η προληπτική 

συντήρηση να πραγματοποιηθεί σωστά.  Στην ουσία βελτιώνεται η αξιοπιστία 

ή η συντηρησιμότητα του εξοπλισμού.  

 
 

Προληπτική συντήρηση  
Πλεονεκτήματα  

•Οικονομικώς πιο αποδοτική σε διαδικασίες μεγάλου κεφαλαίου.   

•Η ευελιξία της επιτρέπει την ρύθμιση της περιοδικότητας της συντήρησης.   

•Αύξηση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού   

•Εξοικονόμηση ενέργειας.   

•Μείωση των βλαβών του εξοπλισμού.   

•Κατ' εκτίμηση μείωση κόστους 12% 18% σε σχέση με το κατασταλτικό 

πρόγραμμα συντήρησης.   

Μειονεκτήματα  

•Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα εμφάνισης βλαβών .   

• Οι εργασίες της είναι εντατικές.   

•Περιλαμβάνει και διαδικασίες συντήρησης που μπορεί και να μη 

χρησιμεύσουν. 
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4.  Επικεντρωμένη στη αξιοπιστία συντήρηση (1960):    
 

Κατευθύνει τις προσπάθειες συντήρησης σε εκείνα τα μέρη και τις 

μονάδες όπου η αξιοπιστία είναι κρίσιμη.  Μπορεί να θεωρηθεί ως 

ποιοτικότερη προσέγγιση στη συντήρηση συνδυάζοντας την διορθωτική και 

την προληπτική συντήρηση έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη αξιοπιστία. 

 

 
5. Ολική παραγωγική συντήρηση (TPM- Total Productive Maintenance) 

 

Η TPM είναι μια φιλοσοφία  συνεχούς βελτίωσης. Μέσω αυτής, όλοι 

φθάνουν σ’ ένα νέο επίπεδο υψηλότερης ευθύνης και δέσμευσης. Ο στόχος 

ενός προγράμματος TPM είναι να αυξηθεί εμφανώς η παραγωγή, αυξάνοντας 

συγχρόνως το ηθικό των εργαζομένων και την ικανοποίησή τους από την 

απόδοση της εργασίας. Το πρόγραμμα TPM είναι για τη συντήρηση ότι είναι η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM – Total Quality Management) για την 

παραγωγή. Φιλοσοφικά, μοιάζει με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε διάφορες 

πτυχές, όπως: (1) απαιτείται συνολική δέσμευση για το πρόγραμμα από την 

Επικεντρωμένη στη αξιοπιστία συντήρηση  
Πλεονεκτήματα  

•Μπορεί να αποτελέσει το αποδοτικότερο πρόγραμμα συντήρησης.   

•Χαμηλότερο κόστος με την εξάλειψη της περιττής συντήρησης και των 

επιθεωρήσεων.    

•Ελαχιστοποιήστε τη συχνότητα των επιθεωρήσεων.    

•Μειωμένη πιθανότητα των ξαφνικών βλαβών του εξοπλισμού.   

•Στρέφει τις δραστηριότητες της συντήρησης στα κρίσιμα σημεία.   

•Αυξανόμενη αξιοπιστία των μερών του εξοπλισμού.   

•Ενσωματώνει την ανάλυση πρωταρχικής αιτίας.   

Μειονεκτήματα  

•Μπορεί να έχει σημαντικό αρχικό κόστος για την κατάρτιση, τον εξοπλισμό, 

κ.λπ....   

•Η δυνατότητα αποταμίευσης δεν φαίνεται αμέσως στην διαχείριση.   
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ανώτερη διοίκηση, (2) οι εργαζόμενοι πρέπει να ενδυναμωθούν για να 

μπορούν να εφαρμόζουν διορθωτικές δράσεις, και (3) πρέπει να υπάρχει μια 

μακροχρόνια προοπτική δεδομένου ότι η TPM μπορεί να πάρει ένα χρόνο ή 

περισσότερο για να εφαρμοστεί και να γίνει καθημερινή πρακτική. Πρέπει 

επίσης να γίνουν αλλαγές στη νοοτροπία των εργαζομένων ως προς τις 

ευθύνες που αφορούν την εργασία τους. 

Η TPM φέρνει τη συντήρηση στο προσκήνιο, σαν απαραίτητο και 

ζωτικά σημαντικό μέρος της επιχείρησης. Δεν θεωρείται πλέον ως μη 

κερδοφόρα δραστηριότητα. Οι διακοπές για εργασίες συντήρησης  

προγραμματίζονται ως μέρος της ημερήσιας ρουτίνας και σε μερικές 

περιπτώσεις, ως αναπόσπαστο τμήμα της διεργασίας παραγωγής. Ο στόχος 

είναι να κρατηθεί η συντήρηση έκτακτης ανάγκης και η απρογραμμάτιστη 

συντήρηση στο ελάχιστο. 
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2. ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
2.1 Αξιοπιστία εξοπλισμού 

 
Με την χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού αποβλέπουμε στην 

παροχή κάποιων λειτουργιών. Η απόδοση αυτών των λειτουργιών με το 

μικρότερο δυνατό κόστος είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα που αποβλέπει κάθε 

επιχείρηση. Το κόστος της παροχής  λειτουργιών μπορεί να διαχωριστεί σε 

δύο μέρη: το κόστος κατασκευής ή αγοράς του  εξοπλισμού και το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεως του. Φυσικά τις υπηρεσίες του εξοπλισμού θα 

πρέπει να τις χαρακτηρίζει και ένας βαθμός ποιότητας ανάλογα με τον 

προορισμό τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που γεννήθηκε η έννοια της 

Αξιοπιστίας. 

 

Ορισμός της Αξιοπιστίας: 

 

Αξιοπιστία είναι η πιθανότητα ένα σύστημα, μία συσκευή ή ένα 

εξάρτημα να ανταποκριθεί σε ό,τι αναμένεται από αυτό σε ένα καθορισμένο 

χρονικό διάστημα και υπό καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. 

 

Συνεπώς η αξιοπιστία δεν είναι ίδια για όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

αλλά διαφέρει και καθορίζεται από τον προορισμό που αναμένεται  να έχει. Η 

κατασκευή του εξοπλισμού λοιπόν είναι αυτή που θα προσδιορίσει την 

αξιοπιστία του και η ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής για ορισμένη 

αξιοπιστία είναι η βασική επιδίωξη. Το  κόστος κατασκευής σε σχέση με την 

αξιοπιστία δεν αφορά μόνο τα υλικά κατασκευής, την έρευνα και την ανάπτυξη 

του προϊόντος μέχρι την πώλησή του αλλά και το κόστος της εγκατάστασης 

και της εγγυήσεως του κατασκευαστή μετά την πώληση. Είναι λογικό το 

γεγονός ότι για την αύξηση της αξιοπιστία το κόστος πριν την πώληση να είναι 

μεγαλύτερο καθώς τα υλικά και η τεχνογνωσία απαιτούν περισσότερες 

δαπάνες ενώ μετά την πώληση το κόστος μειώνεται καθώς υπάρχει αυξημένη 

αξιοπιστία και τα έξοδα επισκευής είναι μειωμένα.   
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Σχήμα 2.1 Βέλτιστη αξιοπιστία για τον κατασκευαστή 

     

Στο Σχήμα 2.1 η καμπύλη (1) εκφράζει το κόστος του κατασκευαστή 

πριν από την πώληση. Όπως φαίνεται όσο αυξάνει η αξιοπιστία μεγαλώνει και 

το κόστος σε αντίθεση με την καμπύλη (2) που αντιπροσωπεύει το κόστος του 

κατασκευαστή μετά την πώληση. Εδώ το κόστος μειώνεται όσο μεγαλώνει η 

αξιοπιστία. Το συνολικό κόστος εκφράζεται με την καμπύλη (3). Η καμπύλη 

(4) εκφράζει την μεταβολή της τιμής πώλησης σε σχέση με την αξιοπιστία 

(θεωρούμε την τιμή πώλησης ως το συνολικό κόστος παραγωγής του 

προϊόντος αθροισμένο με ένα σταθερό ποσοστό του). Η τιμή για την οποία 

έχουμε ελάχιστο κόστος στην καμπύλη (4) αντιστοιχεί στην βέλτιστη 

αξιοπιστία του συστήματος για τον κατασκευαστή του.   

Ωστόσο η βέλτιστη αξιοπιστία για τον αγοραστή διαφέρει καθώς είναι 

λογικό να ζητά αξιοπιστία τόση ώστε να ελαχιστοποιήσει το κόστος 

συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών μετά την αγορά του 

εξοπλισμού. Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται η βέλτιστη αξιοπιστία για τον 

αγοραστή. Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης εκφράζεται με την 

καμπύλη (1). ‘Όσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία του συστήματος τόσο 

μικρότερο το κόστος συντήρησης του. Η καμπύλη (2) εκφράζει την τιμή 

πωλήσεως σε σχέση με την αξιοπιστία και η καμπύλη (3) το συνολικό κόστος 

για τον αγοραστή. Οπότε και η βέλτιστη τιμή αξιοπιστίας για τον αγοραστή 

προσδιορίζεται από την χαμηλότερη τιμή που αντιστοιχεί στην καμπύλη (3) 

και είναι η Α’Ο .     
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Σχήμα 2.2 Βέλτιστη αξιοπιστία για τον αγοραστή 

 

Η βέλτιστη αξιοπιστία για τον κατασκευαστή σπάνια συμπίπτει με του 

αγοραστή, αλλά όπως είναι φυσικό και οι δύο αποζητούν την βέλτιστη 

αξιοπιστία τόσο για την κατασκευή όσο και για την αγορά εξοπλισμού. 

  

Συνάρτηση Αξιοπιστίας    
 

Στην ουσία η αξιοπιστία εκφράζει την πιθανότητα να μην πάθει βλάβη 

κάποια μονάδα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ο χρόνος ζωής ενός εξαρτήματος 

μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου 

λειτουργίας χωρίς βλάβη φ(t). Η πιθανότητα να πάθει βλάβη μία μονάδα 

ανάμεσα στους χρόνους t και  t+dt είναι ο χρόνος ζωής, σ’ αυτό το διάστημα 

δηλαδή η φ(t)dt, οπότε και η πιθανότητα βλάβης της μονάδας μέχρι το χρόνο t 

είναι η αθροιστική πιθανότητα ∫=Φ
 t

0 
dt φ(t)  t)( . Η πιθανότητα να μην πάθει 

βλάβη (αξιοπιστία) θα είναι η ∫∫
∞

==
 

 t

 t

0 
φ(t)dt φ(t) -1  (t) R  

 

Γενική αποτελεσματικότητα εξοπλισμού (OEE).  
 

Ένα σημαντικό μέτρο  είναι ο Δείκτης Γενικής Αποτελεσματικότητας 

Εξοπλισμού (OEE - Overall Equipment Effectiveness). Αυτός ο αριθμός 
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«δένει» μεταξύ τους τις "έξι μεγάλες απώλειες" που αφορούν τον εξοπλισμό 

(και ομαδοποιούνται σε τρεις ομάδες) σε τρεις μετρήσιμους δείκτες: 

• Διαθεσιμότητα (που έχει σχέση με το χρόνο) 

• Απόδοση (που έχει σχέση με την ταχύτητα και την ποσοτική αποδοτικότητα) 

• Ποιοτική Παραγωγή (ποιότητα των παραχθέντων προϊόντων). 

Έτσι είναι: 

 

ΟΕΕ = Διαθεσιμότητα x Απόδοση x Ποιοτική παραγωγή 

 

Ο δείκτης OEE παρουσιάζει την απόδοση οποιασδήποτε γραμμής 

παραγωγής ή μεμονωμένου εξοπλισμού.  

 

Διαθεσιμότητα: η πιθανότητα ενός εξαρτήματος να είναι διαθέσιμο όταν 

ζητηθεί.  

 

ηςεπιδιόρθωσ χρόνοςςλειτουργία χρόνος
ςλειτουργία χρόνος

χρόνο συνολικό
ςλειτουργία χρόνος

+
==A   

 

MTTRMTTF
MTTF

ηςεπιδιόρθωσ χρόνος μέσοςςλειτουργία χρόνος μέσος
ςλειτουργία χρόνου  τουόρος μέσος

+
=

+
=  

 

Όπου  MTTF (Mean Time To Failure):ο μέσος χρόνος λειτουργίας 

χωρίς βλάβη   ∫
∞

=
 

0 
dt R(t)  MTTF   

 

Απόδοση : (πρότυπος χρόνος x αριθμός ειδών που παρήχθησαν)/ 

χρόνος λειτουργίας 
 
Ποιοτική παραγωγή : (συνολικός αριθμός παραχθέντων – άχρηστα)/ 

συνολικός αριθμός παραχθέντων 

 

Εάν η διαθεσιμότητα είναι ένα μέτρο του χρόνου λειτουργίας της 

μηχανής ή του εξοπλισμού, ή αντιθέτως η διάρκεια του χρόνου διακοπής, η 
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αξιοπιστία μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο της συχνότητας του χρόνου 

διακοπής.   
 

Παραδείγματος χάριν  

 

Περίπτωση 1: μία κοπτική μηχανή δεν λειτουργεί για 24 ώρες για μια 

επιδιορθωτική εργασία ενώ ήταν προγραμματισμένη να λειτουργήσει για 5 

ημέρες. Η διαθεσιμότητά της είναι 80%: 8,0
)24*5(
24)24*5(

=
−   

 Η αξιοπιστία της μηχανής είναι 96 ώρες: 1 αποτυχία/ 96ώρες((5*24)-24) 

 

Περίπτωση 2:  η μηχανή δε λειτουργεί 24 φορές για μια ώρα κάθε φορά.   

Η διαθεσιμότητα της παραμένει 80%: 8,0
)24*5(
1*24)24*5(

=
− ραώ  

Αλλά η αξιοπιστία είναι μόλις 4 ώρες  24 αποτυχίες/96ώρες 

Τα τρία μέτρα, εντούτοις,  συσχετίζονται πολύ:    

Διαθεσιμότητα = αξιοπιστία /(αξιοπιστία + συντηρησιμότητα)  

 

 
2.2 Οικονομική πολιτική συντηρήσεως  

 
 Ορισμός Συντήρησης:  
 

Η συντήρηση μπορεί να οριστεί ως ο συνδυασμός όλων των τεχνικών 

και σχετικών διοικητικών ενεργειών προορισμένων για να διατηρήσουν ένα 

στοιχείο ή ένα σύστημα, ή να το επαναφέρουν σε ένα επίπεδο στο οποίο 

μπορεί να εκτελέσει την απαραίτητη λειτουργία του.  

Οι στόχοι συντήρησης μπορούν να συνοψιστούν κάτω από τέσσερις 

τίτλους:  

• Εξασφάλιση λειτουργίας συστημάτων (διαθεσιμότητα, 

αποτελεσματικότητα και ποιότητα των προϊόντων)    

• Εξασφάλιση ζωής συστημάτων (διαχείριση στοιχείων ενεργητικού)     

• Εξασφάλιση ασφάλειας     

• Εξασφάλιση ανθρώπινης ευημερίας.   
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Ένα σύστημα για να έχει τέλεια αξιοπιστία δεν θα πρέπει να λειτουργεί 

καθόλου. Φυσικά ο προορισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού είναι να 

εξυπηρετεί τις διάφορες λειτουργίες που του ζητούνται και η πρόκληση 

φθορών και βλαβών είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο οι βλάβες εκτός από τις 

οικονομικές συνέπειες μπορεί να έχουν αντίκτυπο και σε ανθρώπινες ζωές ή 

στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Με την κατάλληλη πολιτική συντηρήσεως 

και την σωστή οργάνωση του τμήματος συντήρησης μπορούμε να μειώσουμε 

το κόστος ακινησίας λόγω κάποιας βλάβης είτε με μείωση του μέσου ρυθμού 

βλαβών είτε με μείωση του μέσου χρόνου ακινησίας ανά βλάβη. 

Το κόστος ακινησίας συνδέεται με το κόστος συντήρησης με μία 

αναλογική σχέση καθώς για την απαλοιφή του κόστους ακινησίας θα 

χρειαζόταν υπέρογκα ποσά ενώ με μία πιο ολιγοδάπανη τακτική ο χρόνος 

ακινησίας θα είχε ελάχιστη μείωση. Το κόστος συντήρησης και ο χρόνος 

ακινησίας μπορούν να συνδεθούν ως εξής: 

 

Κσ  = Sσ*(1/ tv)                (1) 

 

Όπου:  

Κσ  =το κόστος συντήρησης(κόστος προληπτικής συντήρησης + κόστος 

επισκευών) 

            Sσ  = ο συντελεστής συντήρησης (συνάρτηση των ενεργειών 

συντήρησης f(α)) 

             tv   = ο χρόνος ακινησίας 

 

από την (1) προκύπτει ο συντελεστής συντήρησης : 

 

Sσ   = Κσ  * tv 

 

Σκοπός : η μείωση του συντελεστή συντήρησης είτε με μείωση του κόστους 

συντήρησης είτε με μείωση του χρόνου ακινησίας. 

  

Η Συντηρησημότητα ενός συστήματος είναι ένα ποιοτικό 

χαρακτηριστικό του και ορίζεται ως η πιθανότητα αποκατάστασης και 

επαναλειτουργίας ενός σύστημα ή ενός εξαρτήματος που έχει υποστεί βλάβη. 
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Για να αποκατασταθεί μία βλάβη χρειάζεται χρόνο ο οποίος εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες. Εάν θεωρήσουμε ότι η συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας του χρόνου αποκαταστάσεως ενός συστήματος είναι η m(t) η 

συντηρησημότητα θα είναι η αθροιστική πιθανότητα αποκατάστασης του 

συστήματος σε χρόνο T : 

∫=
T 

0 
dt m(t)  (T) M  

 

Ο χρόνος με τον οποίο μετράμε την συντηρησημότητα είναι ο χρόνος 

αποκατάστασης των βλαβών ο οποίος μπορεί να εκφραστεί ως Μέσος 
Χρόνος επισκευής  (MTTR- Mean Time To Repair ) 

 
Ρυθμός βλαβών: ο λόγος της πιθανότητας να δημιουργηθεί βλάβη στο 

σύστημα τη χρονική στιγμή t προς την πιθανότητα να λειτουργήσει χωρίς 

βλάβη μέχρι τη στιγμή t.  

(t) R
(t) φ

  (t) f =  

Όπου:  

φ(t): η πιθανότητα να συμβεί βλάβη στο σύστημα κατά το χρονικό διάστημα t 

R(t): η αξιοπιστία, δηλαδή η πιθανότητα να μην παρουσιαστεί βλάβη κάτα το 

χρονικό διάστημα t. 

 

Ρυθμός αποκατάστασης βλαβών: ο λόγος της πιθανότητας να 

αποκατασταθεί η βλάβη στο σύστημα τη χρονική στιγμή t προς την 

πιθανότητα να μην αποκατασταθεί η βλάβη μέχρι τη στιγμή t.  

 

(t) M - 1
(t) m  r(t) =  

 

Χρόνος διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού: Πρόκειται για τον χρόνο 

κατά τον οποίο δεν λειτουργεί η μηχανή. Ο χρόνος ακινησίας ξεκινάει με την 

εμφάνιση της βλάβης όπου και σταματάει η λειτουργία του εξοπλισμού και 

περιλαμβάνει όλη την διάρκεια έως ότου επισκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία 

και πάλι ο εξοπλισμός. Ο χρόνος αυτός αποτελείται από τα εξής στάδια: 
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1. Αντίληψη: ο χρόνος μέχρι να γίνει αντιληπτή η βλάβη    

2. Προετοιμασία: ο χρόνος αναζήτησης και ειδοποίησης του συνεργείου 

επισκευής 

3. Αναμονή: ο χρόνος από την κλήση του συνεργείου μέχρι τη στιγμή της 

πρόσβασής του.    

4. Πρόσβαση: ο χρόνος για την ανεύρεση και πρόσβαση στο σημείο της 

βλάβης 

5. Διάγνωση: ο χρόνος εύρεσης της βλάβης και του τρόπου 

αντιμετώπισης της 

6. Προμήθεια των ανταλλακτικών : ο χρόνος απόκτησης των 

ανταλλακτικών που ζητήθηκαν 

7. Αντικατάσταση: ο χρόνος αντικατάστασης του εξαρτήματος 

8. Έλεγχος: ο χρόνος που ελέγχεται το μηχάνημα για την επιβεβαίωση 

ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει πια. 
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3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
3.1 Εισαγωγή   

 

Οι δείκτες είναι ένας τρόπος για την αξιολόγηση μίας γενικότερης ή 

ειδικότερης κατάστασης της επιχείρησης. Αυτοί οι δείκτες είναι πολύτιμοι για 

την ανώτερη διαχείριση. Πρόκειται για κάποιες σχέσεις που συνδυάζουν 

παραμέτρους ανάλογα με την κατάσταση που εξετάζεται. Η αξιολόγηση των 

καταστάσεων που περιγράφονται από τους δείκτες γίνεται με βάση κάποιους 

στόχους που θέτονται. Το επίπεδο του στόχου καθορίζεται είτε με την μείωση 

ή την αύξηση του δείκτη είτε με την διακύμανσή του εντός ενός εύρους τιμών 

το οποίο τίθεται από την διοίκηση. Με τη χρήση των δεικτών μπορούν να 

διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για μία επιχείρηση χρησιμοποιώντας 

ελάχιστα στοιχεία. Ωστόσο δεν αποτελούν τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων που εξετάζουνε.     

 

3.2 Δείκτες απόδοσης εξοπλισμού 
  

  Οι δείκτες απόδοσης εξοπλισμού είναι οι πολυτιμότεροι όλων των 

δεικτών, δεδομένου ότι απεικονίζουν την "πραγματική αξία του σχεδίου 

συντήρησης"  καθώς και τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες δραστηριότητας των  

υπαλλήλων. Αυτά τα μέτρα στρέφονται συγκεκριμένα προς την αξιοπιστία, το 

κόστος του κρίσιμου εξοπλισμού ή το κόστος στις γραμμές παραγωγής.    

 

• Προβλεπόμενο κόστος συντήρησης / Πραγματικό κόστος 

συντήρησης 
 
Στόχος: ο στόχος του δείκτη αυτού είναι η προσέγγιση στη μονάδα, εστί ώστε  

η προϋπολογιστική κοστολόγηση της συντήρησης να είναι ακριβής. Αυτό 

όμως είναι δύσκολο να υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια οπότε το ζητούμενο 

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας ώστε το πραγματικό κόστος 

να μην ξεπερνά το προϋπολογιζόμενο. 
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• Ετήσιες Δαπάνες για την αντικατάσταση εξοπλισμού/ ετήσιες 

Δαπάνες συντήρησης του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού 
 
Στόχος:  η αύξηση του δείκτη, καθώς το κόστος συντήρησης του καινούργιου 

εξοπλισμού έναντι του παλαιού είναι μικρότερο. 

 

 

• Προβλεπόμενη χρονική διάρκεια για επιδιόρθωση βλάβης/ 

πραγματική χρονική διάρκεια   
 
Στόχος : η προσέγγιση του δείκτη στη μονάδα. Με τον δείκτη αυτόν μετράται 

η ικανότητα του τμήματος συντήρησης στον προϋπολογισμό του χρόνου 

επισκευής κάποιας βλάβης.  

 

• Συνολικός χρόνος ακινησίας λόγω βλαβών/ συνολικό χρόνο 

λειτουργίας ετησίως  
 
Στόχος :η μείωση του δείκτη. Με την μείωση του δείκτη η επιχείρηση στην 

ουσία θα πετύχει την μείωση του χρόνου ακινησίας λόγω βλαβών και 

περαιτέρω και το κόστος ακινησίας. 

 

• Ετήσιο κόστος συντήρησης / συνολικό αριθμό βλαβών 

 
Στόχος: η μείωση του δείκτη 

 

• Συχνότητα εμφανίσεως μίας συγκεκριμένης βλάβης/ σύνολο 
βλαβών  

 

Στόχος: η μείωση του δείκτη 
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• Απαιτούμενες εργατοώρες συντήρησης/ ώρα λειτουργίας 

(maintenance work hours per operating hour) 
 

 

t
CREWMTTRtm

OP
MH **)(

=  

 

Όπου 

t: οποιαδήποτε χρονική διάρκεια που ορίζουμε ή ακόμα και η σχεδιαστική ζωή 

του συστήματος 

m(t): ο αριθμός αποτυχιών που έχουν παρατηρηθεί κατά τον χρόνο t. 

CREW: ο μέσος αριθμός του προσωπικού που συμμετέχει στην 

αποκατάσταση της βλάβης 

MTTR: ο μέσος χρόνος επισκευής 

Με τον δείκτη αυτόν μετράται ο φόρτος εργασίας στο τμήμα συντήρησης  

 

Η μέτρηση της απόδοσης είναι κρίσιμη για την επιτυχία της οργάνωσης 

της συντήρησης. Η χρήση της μέτρησης είναι σύνθετη, μην όντας απλά το 

ερώτημα τι μετριέται, αυτό που είναι σημαντικότερο είναι πώς μετριέται . Για 

να είναι επιτυχής, τα μέτρα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στο γενικό όραμα 

και τη στρατηγική της επιχείρησης. Οι δείκτες πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο 

ευφυή και δραστήριο.  
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

4.1 Σύνδεση Προγράμματος Συντήρησης και Προγράμματος Παραγωγής 

 

Το πρόγραμμα παραγωγής συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα 

συντήρησης καθώς το βάρος της παραγωγής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

καταπόνηση του εξοπλισμού και περαιτέρω την συχνότητα των βλαβών 

καθώς και την διακίνηση των ανταλλακτικών. Ο προγραμματισμός των 

εργασιών της παραγωγής, έγκειται στην ικανότητα πρόβλεψης της 

επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες των πωλήσεων. Η δημιουργία ενός 

ενιαίου προγράμματος εργασιών παραγωγής και συντήρησης με την 

κατάλληλη κατανομή των διαθέσιμων από την επιχείρηση πόρων είναι το 

ζητούμενο αποτέλεσμα. 

 

4.2 Προϋπολογιστική διαδικασία  

 

Για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών ενός τμήματος συντήρησης 

είναι αναγκαία μια προϋπολογιστική προσέγγιση των ωρών λειτουργίας του 

εξοπλισμού. Ο φόρτος λειτουργίας του εξοπλισμού μπορεί να εκτιμηθεί από 

το πλάνο παραγωγής των τελικών προϊόντων και το πλάνο παραγωγής των 

ενδιάμεσων εξαρτημάτων και φάσεων . Πέρα από το πλάνο παραγωγής 

πρέπει να είναι γνωστά οι διαθέσιμες ώρες λειτουργίας των μηχανών ή 

τμημάτων καθώς και οι αντίστοιχες δυναμικότητες τους ή οι πρότυποι χρόνοι 

παραγωγής. 

Από τον αναλυτικό φόρτο λειτουργίας του εξοπλισμού μπορεί να 

εκτιμηθεί η συχνότητα των επιθεωρήσεων της προγραμματισμένης 

συντήρησης και παράλληλα να εκτιμηθεί ο όγκος των απαιτούμενων 

ποσοτήτων ανταλλακτικών ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι συνάρτηση 

των ωρών λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Από την απαιτούμενη συχνότητα επιθεωρήσεων κάθε τμήματος του 

εξοπλισμού μπορεί να εκτιμηθεί αναλυτικά ο φόρτος των επιμέρους 

συνεργείων και να ληφθούν από τον προϊστάμενο του τμήματος συντήρησης 

οι κατάλληλες σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα ο φόρτος κάθε συνεργείου 
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μπορεί να διασπαρθεί ομοιόμορφα χρονικά στο έτος και σε περίπτωση που οι 

διαθέσιμες ώρες του δεν επαρκούν, να ληφθεί απόφαση χρησιμοποίησης 

υπεργολάβων, είτε να ληφθεί απόφαση εφαρμογής υπερωριακής 

απασχόλησης με ελάχιστες διακοπές λειτουργίας του εξοπλισμού της 

παραγωγής κ.λπ. Από τον αναλυτικό φόρτο κάθε συνεργείου και με βάση τα 

στοιχεία των εργαζομένων είτε ακόμη και με προβλέψεις των μελλοντικών 

μισθολογικών απαιτήσεων κάθε εργαζομένου, μπορεί να εκτιμηθεί το κόστος 

συντήρησης τόσο συνολικά, για όλο το τμήμα συντήρησης, όσο και αναλυτικά 

για κάθε συνεργείο, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε στοιχείο εξοπλισμού και 

για κάθε τμήμα της επιχείρησης. 

 

4.3 Απολογιστική προσέγγιση 
 

Εδώ το πρόβλημα έχει να κάνει αφ' ενός μεν με τη συλλογή και 

ταξινόμηση των πραγματοποιηθεισών εργασιών συντήρησης, αφ’ ετέρου δε 

με τη στατιστική αξιοποίηση των συγκεντρωτικών στοιχείων τόσο από 

τεχνικής – χρονικής πλευράς όσο και από οικονομικής - κοστολογικής. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία συλλογής των πραγματικών 

στοιχείων των εντολών εργασίας οι οποίες στη συνέχεια πρέπει να 

ταξινομούνται και να αξιολογούνται. Από τα δελτία εργασίας της παραγωγής 

και από τα δελτία εργασίας της συντήρησης μπορούν να εκτιμηθούν τόσο το 

κόστος της συντήρησης όσο και το κόστος παραγωγής και να εξαχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα του τμήματος συντήρησης. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί πολλούς υπολογισμούς και είναι σχεδόν 

απαγορευτική η χειρόγραφη αντιμετώπισή της. Παρ' όλα αυτά μπορεί να 

επιταχυνθεί σημαντικά με τη χρήση Η/Υ. 
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4.4 Κατανομή εργασιών συντήρησης 

 

Η κατανομή των εργασιών συντήρησης γίνεται με σκοπό να λειτουργεί 

το Τμήμα Συντήρησης βέλτιστα, δηλαδή να χειρίζεται τόσο την προληπτική 

όσο και τη κατασταλτική συντήρηση στο επιθυμητό επίπεδο με ελάχιστο 

κόστος. Για το σχεδιασμό και την κατανομή των εργασιών της συντήρησης 

απαιτούνται: 

 

1) Υπολογισμός των διαθεσίμων ανθρωποωρών κάθε συνεργείου 
συντήρησης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εργατοώρες του προσωπικού 

ασφαλείας και οι εργατοώρες απουσίας των εργαζομένων (ασθένειες κ.λπ.) 

για κάθε συνεργείο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον πλήρη καθορισμό των 

συνεργείων, τόσο σε σχέση με το προσωπικό που στελεχώνει κάθε 

συνεργείο, όσο και σε σχέση με τις αρμοδιότητες του κάθε εργαζομένου σε 

αυτό. 

 

2) Σχεδιασμός της προληπτικής συντήρησης. Τα απαραίτητα τμήματα 

πρέπει να συνεννοούνται και να καθορίζουν τις εργατοώρες του κάθε 

συνεργείου και να κατανέμονται στις ενέργειες της προληπτικής συντήρησης. 

Τα συνεργεία πρέπει να έχουν καλές σχέσεις συνεργασίας με τα τμήματα της 

επιχείρησης που εξυπηρετούν έτσι ώστε η κατανομή των εργασιών να γίνεται 

προς όφελος και των δύο μερών. 
 

3) Πρέπει να καθοριστεί ο χρόνος απόκρισης κάθε συνεργείου στις 

αιτούμενες από τα διάφορα τμήματα εργασίες. Ο χρόνος απόκρισης 

καθορίζεται με βάση πολλά κριτήρια, όπως π.χ. η κρισιμότητα και η 

πολυπλοκότητα της εργασίας, οι προτεραιότητες των ενδιαφερομένων μερών 

κ.λπ. 

 

4) Πρέπει να καθοριστεί ένα έντυπο αίτησης εργασίας συντήρησης το 

οποίο θα εκδίδεται από τα διάφορα τμήματα και στο οποίο θα περιγράφεται η 

αιτούμενη εργασία συντήρησης. Το έντυπο αυτό αποτελεί παραστατικό, που 

συμπληρώνεται από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης και 

παραλαμβάνεται από τη γραμματεία συντήρησης.  
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5) Σύστημα προτεραιοτήτων. Πρέπει να καθοριστεί από τον διευθύνοντα το 

τμήμα συντήρησης σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα στελέχη 

της επιχείρησης ένα απλό σύστημα προτεραιοτήτων με το οποίο θα 

χαρακτηρίζονται οι αιτούμενες εργασίες. Το σύστημα αυτό πρέπει να έχει 

λίγες διαβαθμίσεις και κριτήρια έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός να γίνεται 

ταχύτατα, ταυτόχρονα με τη λήψη των αιτήσεων εργασίας από τα διάφορα 

τμήματα. 

 
Προτεραιότητα Α: Εργασία εκτάκτου ανάγκης 

Είναι η πιο υψηλή προτεραιότητα και αφορά εργασίες οι οποίες δεν 

πρέπει να αναβληθούν διότι καθυστερούν καθοριστικά την όλη λειτουργία της 

επιχείρησης. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για να αποτρέψουν 

προβλήματα ασφαλείας και περιβαλλοντικά προβλήματα π.χ. διακοπή 

παροχής ρεύματος, ενεργοποίηση συστήματος συναγερμού, διαρροή τοξικών 

αερίων κ.λπ.). Οι εργασίες αυτές θα αρχίσουν αμέσως από το προσωπικό και 

θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι την αποπεράτωσή τους οπότε έχουν και 

αυτόματη έγκριση για υπερωρίες. 

 
Προτεραιότητα Β: Εργασίες ρουτίνας  

Είναι η δεύτερη προτεραιότητα εργασίας συντήρησης και περιλαμβάνει 

κάθε εργασία που μπορεί να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί σε σχετικά μικρό 

χρόνο από μικρό αριθμό εμπλεκομένων συνεργείων, συνήθως ένα ή δύο (π.χ. 

επισκευές επίπλων και συσκευών κτιρίων, βαφές, υδραυλικά κ.λπ.). Στις 

εργασίες αυτές πρέπει να τηρείται ο συμφωνημένος χρόνος απόκρισης. 
 
Προτεραιότητα Γ: Εργασίες μακροπρόθεσμες  

Εργασίες που απαιτούν μεγάλο αριθμό εργατοωρών και πιθανόν 

πολλά εμπλεκόμενα συνεργεία (π.χ. τεχνική υποστήριξη μηχανολογικών και 

ηλεκτρολογικών κατασκευών σε νεόκτιστα κτίρια κ.λπ.) Οι εργασίες αυτές 

πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν αυτοτελή έργα (project), να 

προγραμματίζονται αντίστοιχα και να παρακολουθούνται, ώστε να τηρείται ο 

χρόνος παράδοσης που έχει συμφωνηθεί. 
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6) Δημιουργία καταστάσεων ελέγχου. Οι καταστάσεις ελέγχου των 

εργασιών συντήρησης κρατούνται ξεχωριστά για κάθε ομάδα εργασιών με 

βάση την προτεραιότητα. Έτσι έχουμε τις εξής καταστάσεις ελέγχου: 

 

α) Κατάσταση ελέγχου εργασιών συντήρησης ρουτίνας που περιλαμβάνουν 

τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης και των εργασιών της διορθωτικής 

συντήρησης προτεραιοτήτων Β και Γ. 

 

β) Κατάσταση ελέγχου εργασιών συντήρησης προτεραιότητας Α.  

Στις καταστάσεις αυτές αναφέρονται ο κωδικός της αίτησης συντήρησης, η 

περιγραφή της εργασίας, το συνεργείο, η προτεραιότητα, το τμήμα που έκανε 

την αίτηση, οι απαιτούμενες εργατοώρες (προϋπολογιστικές και 

απολογιστικές) και οι ημερομηνίες της αίτησης και της εκτέλεσης της εργασίας. 

Στην περίπτωση της προληπτικής συντήρησης ο κωδικός της αίτησης και το 

τμήμα έχουν προκαθοριστεί από το πλάνο συντήρησης. Οι καταστάσεις αυτές 

ενημερώνονται τακτικά (π.χ. εβδομαδιαία) και είναι διαθέσιμες στον 

προϊστάμενο του τμήματος συντήρησης. 

 
7) Δημιουργία καταστάσεως εναπομεινουσών εργασιών συντήρησης. 

Αυτή είναι μια κατάσταση που δείχνει στον προϊστάμενο του τμήματος 

συντήρησης την ποσότητα του έργου που εκτιμάται ότι απομένει για να 

ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που έχουν παραληφθεί από το τμήμα 

συντήρησης, αφού βέβαια έχουν τηρηθεί οι χρόνοι απόκρισης προς τα 

αιτούμενα τμήματα. Η κατάσταση αυτή χρησιμεύει για το βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό των εργασιών ο οποίος απορρέει με βάση τις 

προτεραιότητες και τους χρόνους απόκρισης. Η κατάσταση αυτή 

ενημερώνεται καθημερινά από τη γραμματεία συντήρησης. 

 



 29

4.5 Οργανόγραμμα Τμήματος Συντήρησης 

 

Το οργανόγραμμα του τμήματος συντήρησης σχεδιάζεται με σκοπό την 

κατανομή των ευθυνών και των εργασιών της συντήρησης στα στελέχη του 

τμήματος συντήρησης. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

βασικές αρχές που ισχύουν για το αντικείμενο της εργασίας της συντήρησης, 

όπως είναι η διάκριση σε προληπτική, διορθωτική, και βελτιωτική. Κατά τη 

διαμόρφωση του οργανογράμματος πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Η φύση της επιχείρησης (πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ιδιομορφίες της 

επιχείρησης) 

Η φύση του προς συντήρηση εξοπλισμού (π.χ. ως προς την κρισιμότητα 

ως προς τη χρήση, το κόστος αντικατάστασης, τη σπανιότητα και το κόστος 

των ανταλλακτικών κ.λπ.).  

Γεωγραφική κατανομή του εξοπλισμού (π.χ. μπορεί να υπάρχουν 

προβλήματα αποστάσεων, όπως π.χ. στα μεταλλεία). 

Επίπεδο ικανοτήτων του προσωπικού (π.χ. σε σχέση με μόρφωση, 

κατάρτιση ή πείρα).  

Ο προϊστάμενος της συντήρησης αναφέρεται, συνήθως, στον 

διευθυντή του εργοστασίου και στον διευθυντή της παραγωγής. 

 
Ιεραρχία του προσωπικού 

Η ιεραρχία του προσωπικού πρέπει να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε 

να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος. Συνήθως ένας προϊστάμενος ελέγχει από 

8 έως 25 υφιστάμενους. Οι τεχνικοί πρέπει να είναι οργανωμένοι σε 

συνεργεία. Ο αριθμός και η φύση των συνεργείων εξαρτάται καθοριστικά από 

το είδος της επιχείρησης και το είδος του εξοπλισμού που συντηρείται. Οι 

επόπτες πολλές φορές, σε μικρές επιχειρήσεις, επιβλέπουν περισσότερα από 

ένα συνεργεία. Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις, δημιουργεί προβλήματα και αν 

είναι δυνατόν πρέπει να αποφεύγεται. 

 
Εκπαίδευση προσωπικού 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να γίνεται κυρίως πάνω στη 

δουλειά (on the job training) και να υποβοηθείται με ειδικά άτυπα σεμινάρια. 
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Για σημαντικά θέματα, γενικότερης εφαρμογής, οργανώνονται σεμινάρια 

κατάρτισης για όλο το προσωπικό συντήρησης. 

 
Γραμματεία 

Το τμήμα της συντήρησης πρέπει να έχει υπηρεσίες γραμματείας που 

θα χειρίζεται τη γραφική εργασία του τμήματος, η οποία όπως ήδη έχει φανεί 

από τις παραπάνω περιγραφές δεν είναι καθόλου αμελητέα, ιδίως σε 

περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων. 
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 

5.1 Εισαγωγή στην κατασταλτική συντήρηση 

 
Η αντιδραστική συντήρηση είναι η επέμβαση στον εξοπλισμό αφ’ότου 

υποστεί κάποια βλάβη.   Καμία ενέργεια ή προσπάθεια δεν καταβάλλεται για 

να διατηρηθεί ο εξοπλισμός πέρα από τον κύκλο ζωής που έχει προοριστεί 

από τον σχεδιαστή. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η κατασταλτική 

συντήρηση είναι ακόμα ο κυρίαρχος τρόπος συντήρησης. Τα ποσοστά των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων συντήρησης είναι τα εξής:   

 

• >55% Κατασταλτική Συντήρηση  

• 31% Προληπτική Συντήρηση  

• 12% Προφητική Συντήρηση 

• 2% Άλλα είδη  

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι περισσότερο από το 55% των 

πόρων συντήρησης και των δραστηριοτήτων μιας μέσης επιχείρησης είναι 

ακόμα αντιδραστικά. Τα πλεονεκτήματα στην αντιδραστική συντήρηση είναι 

διφορούμενα.  Εάν την  εξετάζουμε  για νέο εξοπλισμό, μπορούμε να 

αναμείνουμε  ελάχιστες αποτυχίες του εξοπλισμού οπότε εάν το πρόγραμμα 

συντήρησής μας είναι καθαρώς αντιδραστικό, δεν υπάρχει οικονομικό κόστος 

συντήρησης  έως ότου υποστεί βλάβη. Στην πραγματικότητα όμως ,και ενώ 

πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου αποταμιεύουμε τα κόστη ενός 

άλλου προγράμματος συντήρησης, ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από 

αυτά που απαιτούνται με μια διαφορετική προσέγγιση συντήρησης.  Το 
κόστος αυτό προκύπτει διότι περιμένοντας την αποτυχία του εξοπλισμού για 

να επέμβουμε , μειώνεται ο κύκλος ζωής του εξοπλισμού με συνέπεια την 

συχνότερη αντικατάσταση. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος της βλάβης 

της αρχικής συσκευής που συνδέεται με την πρόκληση της αποτυχίας μιας 

δευτεροβάθμιας συσκευής. Αυτό είναι ένα αυξανόμενο κόστος που δεν θα 

είχαμε  εάν το πρόγραμμα συντήρησής ήταν πιο δυναμικό. Το κόστος 

εργασίας που συνδέεται με την επισκευή στην κατασταλτική συντήρηση θα 
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είναι πιθανώς υψηλότερο από το κανονικό επειδή η αποτυχία θα απαιτήσει 

πιθανότατα πιο εκτενείς επισκευές και εάν υποστεί βλάβη ένα κρίσιμο μέρος 

του εξοπλισμού που πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, για να μην 

επιβαρυνθούμε με το κόστος της χαμένης παραγωγής, θα πρέπει να 

πληρώσουμε το κόστος υπερωριών συντήρησης. Αυτό το κόστος θα 

μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί κάτω από μια διαφορετική στρατηγική 

συντήρησης.   

 

5.2 Βλάβες τεχνολογικού εξοπλισμού 

 
Ορισμός Βλάβης : Πρόβλημα για το οποίο η μηχανή σταμάτησε τη 

λειτουργία της και άρα υπολογίζεται και νεκρός χρόνος. 

 

Κατηγορίες βλαβών 
 

 
Σχήμα 5.1 Συνάρτηση ρυθμού βλαβών 

 
 

Η συνάρτηση του ρυθμού των βλαβών f(t) δηλαδή η πιθανότητα να 

δημιουργηθεί βλάβη στο σύστημα τη χρονική στιγμή t παρουσιάζεται 

σχηματικά με τη μορφή του Σχήματος 5.1. Σε αυτή την καμπύλη 

παρουσιάζονται οι τρεις φάσεις της βιολογικής ζωής ενός εξαρτήματος. Στην 

περιοχή (α) ο ρυθμός βλαβών ελαττώνεται καθώς περνάει ο χρόνος. Η 

περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή αρχικών βλαβών ή βρεφικής θνησιμότητας. 

Στην αρχική περίοδο λειτουργίας εμφανίζονται βλάβες που οφείλονται σε 
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κατασκευαστικές ατέλειες, σε ατέλειες συναρμολόγησης, κτλ.  Η περιοχή (β) 

ονομάζεται περιοχή τυχαίων βλαβών ή τυχαίας θνησιμότητας καθώς οι 

βλάβες που παρατηρούνται οφείλονται σε τυχαία γεγονότα και δεν έχουν 

σχέση με την ηλικία του εξοπλισμού. Στην περιοχή (γ) οι βλάβες που 

απεικονίζονται οφείλονται σε φθορές οι οποίες αυξάνονται με το πέρασμα του 

χρόνου. 

Κατάταξη / Ταξινόμηση Βλαβών  

Είδη βλαβών  

Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των βλαβών γίνεται ανάλογα με το 

είδος της βλάβης και τον τεχνικό που χρειάζεται προκειμένου να την 

αποκαταστήσει. 

Μηχανική: όταν το πρόβλημα αφορά τον τρόπο λειτουργίας ενός εξαρτήματος 

μιας μηχανής. Π.χ. σπάσιμο ιμάντα 

Ηλεκτρική: το πρόβλημα αφορά το ηλεκτρικό κύκλωμα της μηχανής. Π.χ. 

βραχυκύκλωμα 

Ηλεκτρονική: το πρόβλημα που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κύκλωμα μέσω 

του οποίου ρυθμίζονται οι λειτουργίες ενός μηχανήματος  

Υδραυλική: το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε σχέση με τη ροή υγρών σε 

ένα μηχάνημα π.χ. στην λίπανση ενός μηχανήματος 

Πνευματική : το πρόβλημα της ροής αερίων σε ένα σύστημα. Π.χ. διαρροή 

αερίου 

Ψύξη: πρόβλημα στο σύστημα ψύξης μιας μηχανής. Π.χ. υπερθέρμανση. 

 

Κριτήρια ταξινόμησης βλαβών 

Οι βλάβες οι οποίες αναφέρονται στα τμήματα συντήρησης πρέπει να 

ταξινομηθούν με βάση ορισμένα κριτήρια. Η εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και βοηθάει καθοριστικά στην αξιολόγηση της κατάστασης του 

υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και στα κριτήρια επιλογής αγοράς νέου 

εξοπλισμού.  Τα κριτήρια αυτά είναι : 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: η κατάσταση από την οποία εντοπίσθηκε η 

βλάβη   

1) Μη λειτουργία 

2) Χαμηλές επιδόσεις 

3) Διακοπτόμενη λειτουργία 

4) Διαρροές 

5) Ασυνήθεις θόρυβοι κατά τη λειτουργία 

6) Απορύθμιση 

7) Υπερθέρμανση 

8) Κραδασμοί 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΙΤΙΟΥ : ο λόγος από τον οποίο προκλήθηκε η βλάβη 

1) Σφάλμα χειριστή 

2) Ελαττωματικό ανταλλακτικό 

3) Φθορά λόγω χρόνου 

4) Διακοπή τροφοδοσίας ισχύος  

5) Σφάλμα οργάνου 

6) Όχι καλή χρήση 

7) Όχι καλή σχεδίαση 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: οι ενέργειες που απαιτούνται για την 

αποκατάσταση της βλάβης 

1) Ρύθμιση 

2) Αντικατάσταση αναλώσιμου 

3) Αντικατάσταση εξαρτήματος 

4) Λίπανση 

5) Καθαρισμός 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

1) Αιφνίδια: η βλάβη εμφανίσθηκε ξαφνικά χωρίς να παρατηρηθεί αλλαγή 

στην ροή της εργασίας του εξοπλισμού  

2) Βαθμιαία: η βλάβη είτε είχε εμφανισθεί ξανά είτε ο εξοπλισμός παρουσίαζε 

διακοπτόμενη λειτουργία, χαμηλές επιδόσεις κτλ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΥ ΦΘΟΡΑΣ 

1) Μερική: η βλάβη που εμφανίζεται μπορεί να αποκατασταθεί με 

επιδιόρθωση χωρίς την αντικατάσταση  εξαρτήματος  ή μηχανήματος.  

2) Πλήρης: η βλάβη δεν επιδιορθώνεται, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση 

εξαρτήματος ή μηχανήματος. 

   

Δέντρο βλαβών  

Εφόσον προσδιοριστούν  οι καταστάσεις των βλαβών και τα κριτήρια 

που τις χαρακτηρίζουν κατασκευάζεται ένα διάγραμμα όπου αναγράφονται 

όλοι οι συνδυασμοί βλαβών και οι πιθανές αιτίες που τις προκάλεσαν. Το 

"Δέντρο Βλαβών" χρησιμοποιείται προκειμένου να ομαδοποιηθούν και να 

αναλυθούν οι βλάβες που παρουσιάζονται. Το δέντρο βλαβών σε χειρόγραφη 

μορφή αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, γι΄ αυτόν τον λόγο  η ανάλυση του 

επιτελείται από προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
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6. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
6.1 Εισαγωγή  

 

Η προληπτική συντήρηση (χρονικά προγραμματισμένη συντήρηση) 

μπορεί να οριστεί ως όλες οι διενεργηθείσες ενέργειες σε ένα χρονικό 

πρόγραμμα που ανιχνεύουν, αποκλείουν, ή μετριάζουν την υποβάθμιση ενός 

εξαρτήματος ή ενός συστήματος με στόχο την αύξηση της διάρκειας της ζωής 

του μέσω του ελέγχου της υποβάθμισης σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Απλά με 

την χρήση των απαραίτητων πόρων για τις δραστηριότητες της συντήρησης 

που προβλέπονται από τον σχεδιαστή εξοπλισμού (επιθεώρηση, ρύθμιση, 

καθαρισμός, λίπανση, αντικατάσταση των εξαρτημάτων) , η ζωή του 

εξοπλισμού επεκτείνεται και η αξιοπιστία του αυξάνεται. Εκτός από την 

αύξηση στην αξιοπιστία του εξοπλισμού υπάρχει και μείωση του κόστους 

συντήρησης. Μελέτες δείχνουν ότι αυτή η αποταμίευση μπορεί να ανέλθει σε 

τουλάχιστον 12%- 18% στον μέσο όρο.  Ενώ η προληπτική συντήρηση δεν 

είναι το βέλτιστο πρόγραμμα συντήρησης, έχει διάφορα πλεονεκτήματα σε 

σχέση με αυτό ενός καθαρώς κατασταλτικού προγράμματος. Με την εκτέλεση 

της προληπτικής συντήρησης όπως προβλέπεται από τον σχεδιαστή 

εξοπλισμού, επεκτείνεται η ζωή του εξοπλισμού κοντά στο σχεδιαστικό όριο 

ζωής του. Αυτό μεταφράζεται ως αποταμίευση χρημάτων.  

 
6.2 Αρχές Εφαρμογής Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης 

 

Στην εφαρμογή ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης πρέπει 

να τεθούν και να απαντηθούν τα ερωτήματα: Τι συντηρούμε, πως το 

συντηρούμε και πως εντάσσουμε αυτές τις εργασίες στο πρόγραμμα. Η 

κατάρτιση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης είναι μία κοπιαστική 

εργασία η οποία απαιτεί υψηλότατο βαθμό οργάνωσης του τμήματος 

συντήρησης. Για την κατάρτιση του προγράμματος πρέπει να γίνουν σαφή τα 

εξής: 
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1) Δεν υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης διότι δεν 

υπάρχουν  δύο ίδια εργοστάσια (μέγεθος, πείρα, τοποθεσία, κατασκευή, 

εξοπλισμός, υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία, προσωπικό κ.λπ.), άρα το 

πρόγραμμα πρέπει να στηθεί εντός του εργοστασίου και είναι αδύνατη 

οποιαδήποτε προσαρμογή τυποποιημένου προγράμματος προς την 

επιχείρηση. 

 

2) Η κατάρτιση του προγράμματος πρέπει να γίνεται σε κομμάτια (π.χ. ανά 

τύπο εξοπλισμού, ανά τμήμα ή ανά συνεργείο) διότι είναι αδύνατο να 

καταρτιστεί με μιας το πρόγραμμα για ολόκληρο το εργοστάσιο. Η κατάτμηση 

του προγράμματος πρέπει να γίνει με απόφαση του προϊστάμενου του 

τμήματος συντήρησης και να διανεμηθεί στους εργαζομένους που θα το 

συντάξουν. 

 

3)  Πρέπει να γίνει μία καλή παρουσίαση του προγράμματος προληπτικής 

συντήρησης διότι πάντα αναμένονται αντιδράσεις από την παραγωγή. Το 

σημείο αυτό είναι ύψιστης σημασίας διότι αν το πρόγραμμα δεν παρουσιαστεί 

κατάλληλα στα ενδιαφερόμενα τμήματα, τότε θα απορριφθεί ή θα αποτύχει. 

 

4) Πρέπει να τονιστεί ότι ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι η 

ελαχιστοποίηση των φθορών μέσω περιοδικών επιβλέψεων, ρυθμίσεων, 

επισκευών και αντικαταστάσεων, με λιγότερα σταματήματα λόγω βλαβών, με 

τελικό αποτέλεσμα το μικρότερο κόστος παραγωγής. 

 

5) Στο πρόγραμμα συντήρησης δεν συμμετέχει όλος ο εξοπλισμός αλλά μόνο 

ένα τμήμα του, που επιλέγεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

Τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης αποτελούνται από 

ενέργειες οι οποίες πρέπει να εκτελούνται περιοδικά από τεχνίτες 

συγκεκριμένης ειδικότητας. Οι ενέργειες των προγραμμάτων προληπτικής 

συντήρησης είναι οι οδηγίες, οι οποίες, προκειμένου να μπορούν να 

εισαχθούν σε πληροφοριακό σύστημα συντήρησης, ομαδοποιούνται 

κατάλληλα ανάλογα με τη συχνότητά τους, δηλαδή κάθε πότε πρέπει να 

επαναλαμβάνονται (παραδείγματος χάριν σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια 
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βάση), και ανάλογα με τις ειδικότητες των τεχνιτών που πρόκειται να τις 

εκτελέσουν (παραδείγματος χάριν Ηλεκτρικές, Μηχανικές). 

 Οι οδηγίες προέρχονται από τρεις πηγές: 

• Εγχειρίδιο χρήσης (manual), που εκδίδεται από τον κατασκευαστή και 

συνοδεύει την κάθε μηχανή. Είναι οι πρώτες πληροφορίες στις οποίες 

βασίζεται ο υπεύθυνος συντήρησης για τη διαμόρφωση του 

προγράμματος. 

• Εμπειρία τεχνιτών. Μέσω της εμπειρίας του τεχνίτη με μία 

συγκεκριμένη μηχανή, προκύπτουν παρατηρήσεις που αφορούν τις 

καταλληλότερες συνθήκες λειτουργίας. Αυτές οι παρατηρήσεις, 

ενδεχομένως, να μην αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή να 

αφορούν τρόπους χρήσης της μηχανής που δεν προβλέπονται από 

τον κατασκευαστή. 

• Ανάλυση ιστορικού. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί αρχείο με 

το ιστορικό βλαβών της κάθε μηχανής, υπάρχει η δυνατότητα 

πρόληψης αντίστοιχων βλαβών. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα 

αντιστοίχησης συγκεκριμένων βλαβών με συγκεκριμένες συνθήκες 

λειτουργίας. 

 

Όταν αποτυπωθούν και συγκεντρωθούν όλες οι οδηγίες, ξεκινά η 

ομαδοποίησή τους ανάλογα με τη συχνότητα στην οποία πρέπει να γίνουν και 

με την ειδικότητα του τεχνίτη που απαιτείται. Στη συνέχεια, οι οδηγίες 

εισάγονται στα επιμέρους προγράμματα προληπτικής συντήρησης και 

αποθηκεύονται σε μία βιβλιοθήκη, ώστε μελλοντικά να χρησιμοποιούνται 

άμεσα όταν προκύπτει ανάγκη. 

Πολλές φορές τα εγχειρίδια χρήσης των μηχανημάτων καθορίζουν ρητά 

πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί προληπτική συντήρηση αλλά υπάρχουν και 

οδηγίες, για τις οποίες η επιλογή των χρονικών διαστημάτων της προληπτικής 

συντήρησης βασίζεται στην κρίση του υπεύθυνου συντήρησης. Γενικά, 

προτείνεται η συχνότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων να είναι πάνω από 

μήνα έτσι ώστε να μην εισάγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εξάλλου, οι 

ημερήσιες, οι εβδομαδιαίες και οι μηνιαίες οδηγίες δεν παρακολουθούνται από 
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ένα πληροφοριακό σύστημα επειδή συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της 

καθημερινότητας. 

 

6.3 Επιλεγμένα τμήματα του εξοπλισμού για προληπτική συντήρηση 

 
Τα τμήματα του εξοπλισμού που θα τεθούν σε προγραμματισμένη 

συντήρηση δηλαδή σε τακτικές επιθεωρήσεις, λιπάνσεις, αντικαταστάσεις 

μερών κ.λπ. επιλέγονται βάση κάποιων κριτηρίων έτσι ώστε η συντήρηση να 

είναι επικερδής. Ο εξοπλισμός  και τα μέρη που επιλέγονται είναι τα εξής: 

• Ο εξοπλισμός διαδικασιών παραγωγής (π.χ. σωληνώσεις, εναλλάκτες, 

αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες, εργαλειομηχανές κ.λπ.). 

• Ο εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. βαλβίδες ασφαλείας, συναγερμοί κ.λπ.). 

• Ο εξοπλισμός πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστικές φωλιές, δίκτυα νερού 

και αφρού, ακροφύσια, δεξαμενές κ.λπ.). 

• Τα μέσα μεταφοράς και τα ανυψωτικά (π.χ. γερανοί, φορτηγά, περονοφόρα 

κ.λπ.). 

• Ο βοηθητικός εξοπλισμός (π.χ. ηλεκτρογεννήτριες, δίκτυα νερού, ταμίευες 

ατμού, όργανα μετρήσεως κ.λπ.). 

• Τα κτίρια εγκαταστάσεων (π.χ. αποθήκες, γραφεία κ.λπ.). 

Τα μέρη του εξοπλισμού που αποκλείονται από το πρόγραμμα είναι τα 

εξής: 

1) Όλος ο εξοπλισμός που δεν είναι κρίσιμος για την παραγωγή και τις 

καθοριστικές λειτουργίες της επιχείρησης π.χ. έπιπλα, όχι κρίσιμες μηχανές 

γραφείου κ.λπ. 

2) Ο εξοπλισμός που έχει διαθέσιμα μέρη που μπορούν να αντικατασταθούν 

αμέσως σε περίπτωση βλάβης π.χ. φορητοί συμπιεστές. 

3) Ο εξοπλισμός που έχει κόστος προληπτικής συντήρησης μεγαλύτερο από 

το κόστος της διορθωτικής συντήρησης. (Αυτό αποφασίζεται όταν είναι 

γνωστά τα κόστη συντήρησης). 

4) Τμήματα του εξοπλισμού που έχουν χρόνο ζωής χωρίς προληπτική 

συντήρηση μεγαλύτερο από τον χρησιμοποιούμενο. 



 40

6.4 Εργασίες προληπτικής συντήρησης  

 

Κάθε πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης αποτελείται από τρία είδη 

εργασιών: 

 

1) Συντήρηση Ρουτίνας (π.χ. ρυθμίσεις, λιπάνσεις, καθαρισμοί εξοπλισμού, 

αλλαγές φίλτρων, επισκευές φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.). Το 

κομμάτι αυτό γίνεται στα διαλείμματα, κατά τη διάρκεια του σταματήματος 

της παραγωγής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν δεν επηρεάζεται 

καθόλου η παραγωγή και δεν απαιτείται σταμάτημα της λειτουργίας κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής. 

 

2) Περιοδικές επιθεωρήσεις (π.χ. οπτικές επισκοπήσεις, σχεδιασμένες 

αντικαταστάσεις ανταλλακτικών κ.λπ.). Γίνονται καθώς η παραγωγική 

διαδικασία πραγματοποιείται ή διακόπτεται επί τούτου. 

 

3) Συμπτωματική συντήρηση. Περιλαμβάνει εργασίες σε αόριστα διαστήματα 

όταν ο εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας για άλλους λόγους, οπότε επί τη 

ευκαιρία γίνεται συντήρηση. Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα επιθυμητή και 

πρέπει να αξιοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

6.5 Τύποι σχεδίου προληπτικής συντήρησης  

 

Τα σχέδια της Προγραμματισμένης συντήρησης είναι 2 τύπων: 

• Ολικά σχέδια (περιλαμβάνουν όλο το φόρτο εργασιών). 

• Μερικά σχέδια (περιλαμβάνουν τμήμα του φόρτου εργασιών). 

Η διαδικασία κατάρτισης του πλάνου συντήρησης είναι η ακόλουθη: 

1) Οι Εργοδηγοί προτείνουν σχέδια των επιμέρους εργασιών που τους 

αφορούν σε ετήσια βάση. 

2) Ο προϊστάμενος συντήρησης συγκεντρώνει τα μερικά σχέδια που έχει 

παραλάβει από τους εργοδηγούς και σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης και το δίνει στους προϊστάμενους των τμημάτων για 

έγκριση ή για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. 

3) Το τμήμα συντήρησης ενημερώνει την παραγωγή, για κάθε εργασία που 
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πρόκειται να γίνει και για τον προβλεπόμενο απαιτούμενο χρόνο διακοπής 

της λειτουργίας του προς συντήρηση εξοπλισμού. 

4) Κάθε εβδομάδα δίνεται αναφορά για τις μονάδες που πρόκειται να βγουν 

εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών της προληπτικής συντήρησης την 

επόμενη εβδομάδα και ζητείται να ληφθεί η απαιτούμενη μέριμνα π.χ. 

απομάκρυνση κατεργαζομένων υλικών κ.λπ. 

5) Οι όποιες αναθεωρήσεις της ετήσιας προληπτικής συντήρησης συμβαίνουν 

κατά τη διάρκεια του έτους γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και 

ζητούνται οι παρατηρήσεις τους. 

Για την κατάρτιση του πλάνου πρέπει να τηρούνται επιπλέον τα εξής: 

• Η προληπτική συντήρηση δεν διακόπτεται από άλλες εργασίες συντήρησης 

πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των 

ενδιαφερομένων μερών. 

• Η προληπτική συντήρηση διοικείται από τον ίδιο προϊστάμενο που διοικεί και 

τις άλλες εργασίες της συντήρησης ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις. 

 
6.6 Αρχειοθέτηση Προληπτικής Συντήρησης 

 

Σκοπός της αρχειοθέτησης είναι η τυποποίηση της γραφικής εργασίας 

της γραμματείας του τμήματος συντήρησης. Κατά την αρχειοθέτηση πρέπει να 

τηρηθούν οι εξής αρχές: 

1) Ελαχιστοποίηση της γραφικής δουλειάς (λίγες απόλυτα κατανοητές φόρμες 

με λίγες πληροφορίες οι οποίες να συμπληρώνονται εύκολα και με σαφήνεια). 

2) Ολοκλήρωση της γραφικής δουλειάς με άλλες γραφικές διαδικασίες του 

τμήματος συντήρησης έτσι ώστε να μην καταγράφονται οι ίδιες πληροφορίες 

πολλές φορές και αν είναι δυνατόν να συμπληρώνονται από τους ίδιους τους 

υπεύθυνους (π.χ. εντολές εργασίας, απαιτήσεις εργαλείων, απαιτήσεις 

υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ.). 

3) Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή κοστολόγηση διότι αυτή θα είναι η κύρια 

πληροφορία ελέγχου των εργασιών. 

4) Τήρηση ενημέρωσης των περιοδικών αναφορών ελέγχου. 

5) Επιλογή λειτουργίας ανάμεσα σε χειρόγραφο ή μηχανογραφικό σύστημα. 

(Η επιλογή πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το τμήμα μηχανογράφησης της 

επιχείρησης και όχι με πρωτοβουλία της γραμματείας συντήρησης). 
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6.7 Πλεονεκτήματα της εφαρμογής προγράμματος προληπτικής 
συντήρησης  

 

Από την εφαρμογή ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης 

μειώνεται η συχνότητα των βλαβών του εξοπλισμού με αποτέλεσμα την 

μείωση του κόστους παραγωγής που μπορεί επιφέρει μία απρόσμενη βλάβη. 

Με την έγκαιρη πρόγνωση μίας βλάβης από τις συχνές επιθεωρήσεις η 

προληπτική συντήρηση αποτελεί μία οικονομικώς αποδοτική διαδικασία σε 

σχέση με την κατασταλτική συντήρηση. Η ευελιξία που προσφέρει η ρύθμιση 

της περιοδικότητας της συντήρησης δίνει τον απαιτούμενο χρόνο για την 

εύρεση των απαραίτητων ανταλλακτικών, συνεργείων και τεχνιτών των 

εργασιών της συντήρησης και έτσι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της 

οικονομικότερης λύσης. Πέρα της οικονομικής και χρονικής εξοικονόμησης η 

αποτροπή και η μείωση των βλαβών οδηγούν σε ένα αίσθημα ικανοποίησης 

σε όλους τους φορείς.   
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7. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 
7.1 Η αποθήκη συντήρηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών  

 

 
 

H αποθήκη παρέχει λειτουργίες που είναι απολύτως κρίσιμες για την 

διαχείριση της συντήρησης. Εάν η αποθήκη οργανώνεται εσφαλμένα  με 

ανεπαρκή ακρίβεια καταλόγων, και ανταλλακτικά μη διαθέσιμα όταν 

απαιτούνται λόγω των εσφαλμένων  πρακτικών προμήθειας, το υπόλοιπο 

τμήμα της λειτουργίας συντήρησης δεν έχει καμία πιθανότητα να προβεί σε 

υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας εξοπλισμού.   

Η κύρια λειτουργία της αποθήκης είναι να παρέχει τα ανταλλακτικά 

όταν απαιτούνται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή η λειτουργία τοποθετεί την 

αποθήκη στη θέση μιας υπηρεσίας προμήθειας προς το υπόλοιπο τμήμα της 

οργάνωσης συντήρησης και κατ' επέκταση, προς τις διαδικασίες επισκευής. 

Ένα από τα κύρια συστατικά της επιτυχίας για έναν φορέα παροχής 

υπηρεσιών εκτός από το να παραδώσει πλήρως ότι υπόσχεται  είναι να 

ρυθμίζει τις προσδοκίες των πελατών.  Στον κόσμο συντήρησης, υπάρχει μια 

υπονοούμενη προσδοκία της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών. Για πολλά 

ανταλλακτικά, αυτή η προσδοκία μπορεί να ικανοποιηθεί εύκολα, αλλά για 

μερικά είδη ανταλλακτικών η προσδοκία είναι μη ρεαλιστική λόγω του κόστους 

των ανταλλακτικών, του κόστους της μεταφοράς τους, του χρόνου παραλαβής 

τους ή άλλων χαρακτηριστικών του. Τα άτομα της συντήρησης που είναι 

υπεύθυνα για την διαχείριση της αποθήκης πρέπει να επικοινωνήσουν με 
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εγκαταστάσεις και προμηθευτές προκειμένου να έχουν το επιθυμητό 

ανταλλακτικό . Αυτές οι προσδοκίες της διαθεσιμότητας μερών είναι το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης του αντίκτυπου στον χρόνο διακοπής, της 

πιθανότητας της αποτυχίας, και των δαπανών μεταφοράς των ανταλλακτικών.  

 
7.2 Οργάνωση αποθηκών για την παραγωγικότητα  

 

Η αποθήκη αποτελεί ένα ακόμα τμήμα της επιχείρησης που συμβάλει 

στην παραγωγική λειτουργία της. Για να συντελέσει αποδοτικά στην 

παραγωγικότητα θα πρέπει να οργανωθεί. Αυτό σημαίνει:    

• Η περιοχή αποθήκευσης των ανταλλακτικών πρέπει να έχει το κατάλληλο 

μέγεθος και να είναι εξοπλισμένη κατάλληλα για τους τύπους και τους όγκους 

των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται από τη συντήρηση.   

• Η περιοχή αποθήκευσης των ανταλλακτικών πρέπει να απαλλαχθεί από 

τυχόν εμπόδια (π.χ. κιβώτια) στους διαδρόμους για να επιτρέψει στο 

προσωπικό τη γρήγορη πρόσβαση στις θέσεις όπου υπάρχουν τα ζητούμενα 

ανταλλακτικά .   

• Οι θέσεις των ανταλλακτικών θα πρέπει να ονομαστούν ώστε ο χρόνος που 

χρειάζεται για να εντοπιστούν να ελαχιστοποιείται  

• Τα μέσα μεταφοράς και ανάκτησης των ανταλλακτικών (σκάλες, καρότσια 

κτλ.) θα πρέπει να βρίσκονται σε μια περιοχή κύριας ροής των 

ανταλλακτικών.   

• Η περιοχή πρέπει να χωριστεί φυσικά από τις κύριες εγκαταστάσεις έτσι 

ώστε να αποθαρρυνθεί η κλοπή και να επιβληθεί η καταγραφή των 

παραλαβών των ζητούμενων ανταλλακτικών για λόγους ακρίβειας καταλόγων.   

• Ο φωτισμός στη περιοχή πρέπει να είναι επαρκής. 

Μια άλλη πτυχή της οργάνωσης αποθηκών είναι οι ανάγκες 

επάνδρωσης του προσωπικού αποθηκών. Υπάρχουν ευδιάκριτα στοιχεία 

εργασίας μέσα στη αποθήκη, και πρέπει να συνδυαστούν στις εργασίες που 

κάνουν παραγωγικότερη την χρήση του χρόνου του προσωπικού.  
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7.3 Η σημασία της ακρίβειας καταλόγων  

 

Ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχίας της αποθήκης 

είναι η ακρίβεια καταλόγων. Ο ακριβής κατάλογος ορίζεται ως η σωστή 

ποσότητα στο σωστό μέρος σε μια θέση των αποθηκών που είναι ο ίδιος με 

αυτήν που παρουσιάζεται στο σύστημα ελέγχου καταλόγων ή σε κάποιο 

μηχανογραφημένο πρόγραμμα συντήρησης. Εάν το μέρος, η ποσότητα, ή η 

θέση δεν αντιστοιχούνται σωστά στο σύστημα δεν υπάρχει ακρίβεια 

καταλόγων.  Η ακρίβεια καταλόγων είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Οι 

συνέπειες του ανακριβούς καταλόγου είναι:    

• Εάν ο πραγματικός κατάλογος περιέχει χαμηλότερα αποθέματα από αυτόν 

του αρχείου , υπάρχει κίνδυνος ελλείψεως ανταλλακτικών.    

• Εάν τα πραγματικά αποθέματα είναι υψηλότερα από αυτά του αρχείου, 

υπάρχει ο κίνδυνος να παραγγελθούν ξανά από το σύστημα ακόμα κι αν δεν 

απαιτείται.   

• Εάν ο πραγματικός κατάλογος δεν είναι ακριβής, οι τεχνικοί συντήρησης και 

οι χείριστες μηχανών θα χάσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα ελέγχου 

καταλόγων ή το μηχανογραφημένο σύστημα συντήρησης και τα οφέλη από τη 

χρησιμοποίηση άλλης λειτουργίας τους θα χαθούν.   

• Μια ανάπτυξη του πολλαπλασιασμού του αποθέματος πάγκων: απόθεμα 

που κρατιέται στο πάτωμα ή στα γραφεία/ τα ράφια έξω από την αποθήκη 

μπορεί να εμφανιστεί εάν οι τεχνικοί δεν έχουν την εμπιστοσύνη στα επίπεδα 

υπηρεσιών της αποθήκης.  

Η κατανόηση της σημασίας της ακρίβειας των καταλόγων δεν πρέπει 

να περιοριστεί στους χειριστές των αποθηκών. Οι τεχνικοί συντήρησης, οι 

αρμόδιοι για το σχεδιασμό συντήρησης και οι υπεύθυνοι της διαχείρισης των 

εγκαταστάσεων πρέπει επίσης να καταλάβουν την σημασία της ακρίβειας 

καταλόγων δεδομένου ότι αυτές οι ομάδες μπορούν να την βελτιώσουν.   

Τα υψηλά επίπεδα επίτευξης ακρίβειας καταλόγων απαιτούν:   

• Καταγραφή όλων των παραλαβών των ανταλλακτικών. 

• Καταγραφή όλων των εξαγωγών των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν 

σε μία εντολή εργασίας. 
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• Αποδείξεις καταγραφής των επιστρεφόμενων ανταλλακτικών στη αποθήκη 

που παραδόθηκαν προηγουμένως σε μια εντολή εργασίας αλλά δεν 

χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά.   

• Καταγραφή αυξόντων αριθμών και κωδικών των ανταλλακτικών ή άλλες 

σημαντικές πληροφορίες κατά την διάρκεια της παραλαβής.   

• Τα ανταλλακτικά που καταγράφονται πρέπει να τακτοποιηθούν στις θέσεις 

που δηλώνονται.  

• Καταγραφή όλων των ανταλλακτικών που διανέμονται σε μια σειρά 

εργασίας, τον αριθμό υπαλλήλων, ή άλλο απολογισμό.   

 

7.4 Η σωστή διαμόρφωση της αποθήκης  

 

 
Η πραγματική αποταμίευση παραγωγικότητας στη αποθήκη μπορεί να 

αποκτηθεί από την σωστή διαμόρφωση της αποθήκης. Η διαρρύθμιση των 

θέσεων που βρίσκονται τα ανταλλακτικά βασίζεται στη συχνότητα χρήσης των 

ανταλλακτικών στην ποσότητα τους, στον τρόπο ανάκτησης τους και στα 

φυσικά χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος και το βάρος. Τα ανταλλακτικά που  

δεν χρησιμοποιούνται συχνά πρέπει να αποθηκευτούν στο πίσω μέρος της 

αποθήκης ,  ενώ αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο μπροστινό 

μέρος της αποθήκης για τη γρηγορότερη πρόσβαση. Παραδείγματος χάριν, 

μια εφεδρική μηχανή που χρησιμοποιείται μία φορά το χρόνο πρέπει να 

τοποθετηθεί στο πίσω τμήμα της αποθήκης, ενώ φίλτρα που απαιτούνται για 

συχνές προληπτικές επεμβάσεις συντήρησης πρέπει να βρίσκονται κοντά στο 

μπροστινό τμήμα της αποθήκης. Η ανάκτηση και η αποθήκευση των 

ανταλλακτικών μπορεί να γίνει με μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά και με 

λιγότερο μηχανοποιημένες αλλά ακόμα πολύ αποδοτικές επιλογές οι οποίες 
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περιλαμβάνουν τα στατικά ράφια και τα μικρά δοχεία. Υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές μέθοδοι αποθήκευσης και ανάκτησης ανταλλακτικών που μπορεί 

να υιοθετηθούν για τον βέλτιστο χειρισμό της αποθήκης, η καταλληλότητα της 

κάθε μεθόδου εξαρτάται από τους όγκους και τα χαρακτηριστικά των 

ανταλλακτικών.  

 

7.5 Μέτρα και Δείκτες Απόδοσης της Αποθήκης Συντήρησης  

 

Για κάθε λειτουργία υπάρχουν μέσα για να μετρηθεί η απόδοση της, και 

η αποθήκη ανταλλακτικών δεν αποτελεί εξαίρεση.  Υπάρχουν διάφορα μέτρα 

και βασικοί δείκτες απόδοσης που δείχνουν την αποδοτική λειτουργία 

αποθηκών.   

Οι σημαντικότεροι δείκτες είναι : 

•Ποσοστό της ακρίβειας καταλόγων   

•Ποσοστό Αποθέματος (ποσότητα αποθέματος / ολική ποσότητα 

ανταλλακτικών) 

•Ποσοστό αδρανών κομματιών (μέρη ανενεργά στο προηγούμενο έτος / 

συνολικά μέρη )  

•Ποσοστό αύξησης του αριθμού των ανταλλακτικών και του αριθμού των 

προμηθευτών  
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8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 
 
8.1 Εισαγωγή 
 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων είκοσι ετών η εξέλιξη των 

λειτουργιών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ήταν αξιοσημείωτη. Υπέρογκες 

χειρόγραφες εργασίες συστηματοποιήθηκαν διευκολύνοντας την διαχείριση 

τους. Η διαχείριση της συντήρησης με την χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αποτελεί ένα εργαλείο της διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να διεκπεραιώσουν ένα μεγάλο τμήμα των 

γραφικών εργασιών καθώς και των υπολογισμών της συντήρησης.  Υπάρχει 

μια εκπληκτική σειρά διαθέσιμων συστημάτων με τα οποία η διαχείριση των 

λειτουργιών της συντήρησης γίνεται ταχύτατα με απλές και ακριβείς 

διαδικασίες. Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την κατασταλτική 

συντήρηση, ο προγραμματισμός εργασιών προληπτικής συντήρησης, η 

διαχείριση της αποθήκης των ανταλλακτικών, ο υπολογισμός του κόστους 

συντήρησης, η χρήση μοντέλων βελτιστοποίησης και η παρακολούθηση 

δεικτών αναφοράς είναι ενέργειες που πραγματεύεται ένα ηλεκτρονικό 

πρόγραμμα συντήρησης. Μερικά προγράμματα περιλαμβάνουν ακόμη και 

διασυνδέσεις με το διαδικτύου για την αγορά ανταλλακτικών μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου.   

 
8.2 Οι προϋποθέσεις για επένδυση σε λογισμικό συντήρησης 

 
Μια βιομηχανική επιχείρηση, που σκοπεύει να επενδύσει στην 

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση των εργασιών της 

συντήρησης, θα πρέπει να λάβει πρώτα υπόψη της ορισμένες προϋποθέσεις. 

Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σημαντικών μεγεθών πάγιου 

βιομηχανικού εξοπλισμού είτε πρόκειται για μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό ή 

ηλεκτρονικό, για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια απόσβεση της επένδυσης 

στο μέλλον. Τα κέρδη που θα αποφέρει το σύστημα οργάνωσης της 

συντήρησης θα πρέπει να ξεπερνούν το κεφάλαιο εγκατάστασης του 

συστήματος καθώς αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο της διοίκησης για την μείωση 
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των δαπανών. Καλύπτοντας αυτή την προϋπόθεση, δεύτερη προτεραιότητα 

έχει η συνειδητοποίηση από πλευράς διοίκησης, της χρησιμότητας και των 

οφελών που η εγκατάσταση μιας τέτοιας εφαρμογής μπορεί να σημαίνει για τη 

βιομηχανία. Η ύπαρξη επίσης οργανωμένου τμήματος συντήρησης αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για την υλοποίηση της εφαρμογής. Δεν θα 

πρέπει να παραβλεφθεί και η σπουδαιότητα της θέσης του προϊσταμένου 

συντήρησης. Η σχέση του/ της με τις νέες τεχνολογίες θα επηρεάσει την 

επιτυχία της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος. Ο χειρισμός του 

προγράμματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα χρήστη μέσης ευφυΐας 

και οι πληροφορίες που θα παρέχει να είναι κατανοητές. Το λογισμικό 

συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι 

παραμετροποιήσιμο, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε 

επιχείρησης.  

 

8.3 Εγκατάσταση Λογισμικού Συντήρησης    

 

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η επένδυση σε ένα λογισμικό συντήρησης 

με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω η επιχείρηση μπορεί να 

προβεί στην εγκατάσταση του. Με μία έρευνα αγοράς η επιχείρηση θα κρίνει 

ποιο από τα λογισμικά συντήρησης που κυκλοφορούν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της. Πριν την εγκατάσταση του προγράμματος είναι αναγκαία μία 

εμπεριστατωμένη έρευνα η οποία προσδιορίζει το επίπεδο της επιχείρησης σε 

διάφορους τομείς που αφορούν την συντήρηση αλλά και την παραγωγή ώστε 

με σύγκριση πριν και μετά την εφαρμογή του λογισμικού να γίνει αντιληπτό 

εάν η εγκατάσταση του είναι επιτυχής.  

Η εγκατάστασή του προγράμματος απαιτεί πρώτα την εργασία της 

ανάλυσης, η οποία πρέπει να γίνει από ειδικούς αναλυτές συστημάτων σε 

συνεργασία με τα τμήματα της μηχανογράφησης της επιχείρησης. Η εργασία 

αυτή πρέπει να καθορίσει τα απαιτούμενα μηχανογραφικά αρχεία με τις 

επιμέρους πληροφορίες που θα περιέχουν καθώς και να υπολογίσει τους 

όγκους τους και να προτείνει τον απαιτούμενο μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

Κατόπιν εκλέγονται άτομα από όλους τους τομείς της επιχείρησης και 

θεσπίζεται μία ομάδα υπεύθυνη για την διαμόρφωση του λογισμικού η οποία 

θα πρέπει να καθορίσει τις διαδικασίες χειρισμού, ενημέρωσης των αρχείων 



 50

και τις διαδικασίες λήψης των αναφορών, τόσο σε σχέση με τη συχνότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών, όσο και σε σχέση με το ποιοι είναι αρμόδιοι να 

παίρνουν και να δίνουν πληροφορίες στο μηχανογραφικό σύστημα. Η 

εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να λάβει υπόψη της όλη την επιχείρηση 

έτσι ώστε να μην υπάρχει διπλή καταχώριση των ίδιων πληροφοριών και να 

επιτευχθεί αξιοπιστία του συστήματος. Η μηχανογραφική αντιμετώπιση του 

προβλήματος απαιτεί, αν όχι ύπαρξη πλήρους κωδικοποίησης, τουλάχιστον 

θεσμοθέτηση κανόνων κωδικοποίησης και διοικητική αρμοδιότητα 

συγκεκριμένων υπευθύνων για αυτήν. Επικεφαλής της διαχείρισης του 

λογισμικού θα πρέπει να τεθεί ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, με τις 

απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τομέα της συντήρησης που θα είναι 

υπεύθυνο για όλες  τις εργασίες του προγράμματος. Το αρχικό στοιχείο 

πληροφοριών είναι το προϋπολογιστικό πλάνο παραγωγής για το οποίο είναι 

υπεύθυνο το τμήμα της παραγωγής και το οποίο γνωστοποιείται στο τμήμα 

συντήρησης.  

Από το προϋπολογιστικό πλάνο παραγωγής υπολογίζεται, μέσω του 

Η/Υ, ο φόρτος του εξοπλισμού και από αυτόν υπολογίζονται οι ανάγκες 

συντήρησης (συχνότητα επιθεωρήσεων) και οι ανάγκες σε ανταλλακτικά. 

Οπότε, αφού ληφθούν υπόψη τα υπάρχοντα και τα ελάχιστα αποθέματα, 

καθορίζονται οι ποσότητες των προμηθειών των υλικών. Από τις ήδη 

καταχωρημένες, από το τμήμα συντήρησης, διαθέσιμες ώρες των συνεργείων 

βγαίνει το πλάνο της Προληπτικής Συντήρησης και σε συνδυασμό με το 

αρχείο τεχνιτών γίνεται η προκοστολόγηση και η ταμειακή απαίτηση 

πραγματοποίησης του πλάνου. Από τις εντολές εργασίας (οι οποίες 

καταχωρούνται από το τμήμα συντήρησης) και τις εργατοκάρτες (οι οποίες 

καταχωρούνται στα προγράμματα μισθοδοσίας) βγαίνει η απολογιστική 

κοστολόγηση των εργασιών συντήρησης και οι απολογιστικές χρονικές 

απαιτήσεις των εργασιών. Από το σύστημα αυτό μπορούν να βγαίνουν όλες 

οι καταστάσεις ελέγχου και εναπομένουσας εργασίας. Ακόμα, το σύστημα 

μπορεί να παρέχει τις αναφορές ιστορικών στοιχείων εξοπλισμού, το ιστορικό 

των βλαβών, τα συσχετιζόμενα με τον εξοπλισμό έντυπα εκπαίδευσης και τα 

εγχειρίδια. 
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Μεθοδολογία εφαρμογής 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής  του λογισμικού  

Για την εφαρμογή του λογισμικού συντήρησης είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: 

 
Φάση Α’: Αρχική παραμετροποίηση σταθερών στοιχείων  

Σε αυτή τη φάση γίνεται ο ορισμός των οντοτήτων που θα 

πραγματεύεται το πρόγραμμα. Αυτές οι οντότητες είναι: Η τοπολογία του 

εργοστασίου(το κτίριο, τα τμήματα του εργοστασίου και οι γραμμές 

παραγωγής), τα μηχανήματα (κωδικοί, τεχνικά χαρακτηριστικά, ανταλλακτικά  

και θέση στην τοπολογία του εργοστασίου), και τα ανταλλακτικά (τεχνικά 

χαρακτηριστικά). 

 
Φάση Β’: Σύστημα καταγραφής βλαβών 

Για την δημιουργία του συστήματος της καταγραφής βλαβών αρχικά θα 

πρέπει να γίνει μία ανάλυση της διαδικασίας με την οποία θα καταγράφονται 

οι βλάβες. Η διαδικασία διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με 

τις ανάγκες τις καθεμίας. Κατόπιν διαμορφώνεται το δέντρο βλαβών, δηλαδή 

η ομαδοποίηση των προβλημάτων ανάλογα με τον τρόπο κατάταξης που 

επιλέγει η επιχείρηση. Η εκπαίδευση του χειριστή του προγράμματος στην 

καταχώρηση των στοιχείων των βλαβών είναι απαραίτητη. 

 
Προτεινόμενη λίστα ενεργειών του συστήματος καταγραφής βλαβών 
 

 Τήρηση αρχείου τεχνιτών  

 Διαχείριση ειδικοτήτων τεχνιτών  

 Παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών  

 Καταγραφή εργασιών συντήρησης (βλάβες, διορθωτικές ενέργειες, 

έργα)  

 Αυτοματοποίηση επιλογής μηχανών, τεχνιτών, στοιχείων βλάβης  

 Δυνατότητα ανεξάρτητης παρακολούθησης κάθε τύπου εργασιών 

(εκκρεμότητες, έργα, ασφάλεια, προληπτική)  

 Φιλτράρισμα των εργασιών για συγκεκριμένο κέντρο κόστους, γραμμή 

παραγωγής, μηχανή, ημερολογιακή περίοδο  
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 Έλεγχος των εγγυήσεων των μηχανημάτων  

 Παρακολούθηση "ανοικτών" βλαβών  

 Καθορισμός προτεραιοτήτων  

 Έκδοση εντολών εργασίας  

 Τήρηση πλήρους ιστορικού για κάθε εργασία 

 Περιγραφή εργασίας 

 Αναλυτική παρακολούθηση κόστους εργασιών 
 
Φάση Γ’: Σύστημα προληπτικής συντήρησης 

Για την εισαγωγή του συστήματος προληπτικής συντήρησης αρχικά θα 

πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες που θα την διέπουν. Έπειτα γίνεται η 

διαμόρφωση των προγραμμάτων της προληπτικής συντήρησης που θα 

διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την 

εκτέλεση των προγραμμάτων θα πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω στα 

προγράμματα και τις διαδικασίες της προληπτικής συντήρησης.       
 
Προτεινόμενη λίστα ενεργειών συστήματος προληπτικής συντήρησης 
  

 Διαμόρφωση πολλαπλών προγραμμάτων συντήρησης για κάθε 

μηχάνημα  

 Ορισμός της περιόδου επανάληψης ημερολογιακά ή βάσει ωρών 

λειτουργίας  

 Ορισμός και προγραμματισμός των απαιτούμενων ανταλλακτικών  

 Καθορισμός των απαιτούμενων τεχνικών και των αντίστοιχων 

ειδικοτήτων  

 Δυνατότητα ομαδοποίησης προγραμμάτων της ίδιας μηχανής  

 Δυνατότητα διαμόρφωσης ομαδικών προγραμμάτων συντήρησης για 

ομοειδείς μηχανές  

 Έκδοση αναλυτικών εντολών εργασίας (οδηγίες, τεχνίτες, 

ανταλλακτικό, σχέδια κλπ.)  

 Παρακολούθηση  προγραμμάτων που εκκρεμούν   

 Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου προγραμματισμού και 

παρακολούθησης των προγραμμάτων  

 Προϋπολογιστικός σχεδιασμός προληπτικής συντήρησης 
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 Απολογιστική παρακολούθηση κόστους, χρόνου, απόδοσης, 

 Χρήση μοντέλου βελτιστοποίησης: Βέλτιστη περίοδος συντήρησης-

αντικατάστασης μηχανημάτων  

 Παρακολούθηση των προγραμμάτων που εκτελέστηκαν σε κάθε 

μηχανή 

 Παρακολούθηση κόστους προληπτικής συντήρησης (ανταλλακτικά, 

εργατικά, εξωτερικοί συνεργάτες) 

 Δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης προληπτικών ελέγχων  

 Ορισμός ελάχιστων και μέγιστων ορίων για τις τιμές κάθε ελέγχου 

 Παρακολούθηση των ορίων ελέγχου και άμεση έκδοση εντολών 

εργασίας σε περίπτωση παραβίασής τους 

 Δυνατότητα ρύθμισης των μηχανών  

 Σύνδεση του συστήματος και άμεση λήψη σχημάτων από μηχανισμούς 

ελέγχου που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματα (συχνότητες 

ταλαντώσεων, πιέσεις, θερμοκρασίες 
 
Φάση Δ’:  Σύστημα διαχείρισης αποθήκης ανταλλακτικών 

Για τη διαχείριση της αποθήκης ανταλλακτικών μέσω του 

προγράμματος αρχικά θα πρέπει να διαμορφωθούν οι διαδικασίες εξαγωγής, 

παραγγελίας, και παραλαβής των ανταλλακτικών. Κατόπιν πραγματοποιείται 

η καταγραφή των στοιχείων των ανταλλακτικών (κωδικοί, τύποι, μονάδες, 

προμηθευτές κτλ.). Προτείνεται η κατηγοριοποίηση των ανταλλακτικών 

ανάλογα με τις ενέργειες που χρησιμοποιούνται (κατασταλτική ή προληπτική 

συντήρηση)  

 
Προτεινόμενη λίστα ενεργειών συστήματος αποθήκης ανταλλακτικών 

 

 Κατηγοριοποίηση βάσει τύπου ανταλλακτικού (π.χ. ταινίες, ρουλεμάν, 

ιμάντες κλπ)  

 Τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο ανταλλακτικού   

 Πολλαπλές μονάδες μέτρησης (τεμάχια, κουτιά, kg, κλπ.)  

 Ορισμός εναλλακτικών ανταλλακτικών  

 Τήρηση πολλαπλών αποθηκών  
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 Καταχώριση ελάχιστης - μέγιστης ποσότητας ανταλλακτικού σε κάθε 

αποθήκη  

 Προσδιορισμός θέσης ανταλλακτικού στην αποθήκη (θέση, ράφι)  

 Τήρηση εναλλακτικών προμηθευτών ανταλλακτικών  

 Διαμόρφωση αιτήσεων προμήθειας ανταλλακτικών βάσει της ελάχιστης 

και μέγιστης ποσότητας ασφάλειας  

 Διαβάθμιση επιπέδων έγκρισης προμήθειας  

 Διαχείριση - εκτέλεση παραγγελιών  

 Παραλαβή ανταλλακτικών και ενημέρωση ποσότητας στην αποθήκη  

 Δυνατότητα ενημέρωσης τιμής ανταλλακτικού από τις προμήθειες  

 Αξιολόγηση προμηθευτών  

 Απογραφή αποθήκης ανταλλακτικών  

 Ταχύτατη διαμόρφωση αιτήσεων χορήγησης από τους τεχνίτες  

 Άμεση ετοιμασία των αιτήσεων χορήγησης από τον αποθηκάριο  

 Εξαγωγή ανταλλακτικού: αυτόματη χρέωση όλων των ανταλλακτικών 

σε επίπεδο μηχανής, γραμμής και κέντρου κόστους. Ταυτόχρονη 

ενημέρωση των καρτελών των μηχανών για τα ανταλλακτικά που 

χρησιμοποιούν.  

 Έλεγχος στάθμης αποθεμάτων  

 
Φάση Ε’: Δοκιμαστική λειτουργία  

Η τελική φάση της εφαρμογή του συστήματος είναι η δοκιμαστική 

λειτουργία του και η παρακολούθηση όλων των διαδικασιών του. Εάν η 

λειτουργία του κριθεί αποτελεσματική τότε υπάρχει αποδοχή του συστήματος 

από τη διοίκηση και ακολουθεί η επίσημη έναρξη λειτουργίας του 

προγράμματος. 
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8.4 Τι περιλαμβάνει ένα Ολοκληρωμένο λογισμικό Συντήρησης  

 

Ένα μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης συντήρησης για να είναι 

ολοκληρωμένο θα πρέπει να  περιέχει τις εξής λειτουργίες:  

 Καταγραφή βλαβών. Η καταγραφή των βλαβών περιλαμβάνει την 

ενημέρωση της καρτέλας μηχανών με στοιχεία των εργασιών 

συντήρησης κάθε μηχανήματος με πληροφορίες που περιέχουν το 

κόστος εργασιών, ανταλλακτικών, χρόνο παύσης λειτουργίας, χρόνο 

επισκευής, υπεύθυνο επισκευής, το παραγόμενο προϊόν, και την 

καταχώριση οδηγιών ασφάλειας λειτουργίας των μηχανημάτων . 

 

 Πλήρη αρχεία συντήρησης: τα αρχεία συντήρησης θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν τα Δελτία βλαβών, των  απολογισμό των 

προγραμμάτων συντήρησης, τις εντολές εργασίας και το κλείσιμο των  

εργασιών, καθώς και πλήρη κατάλογο για δραστηριότητες συντήρησης 

ανά τμήμα του εξοπλισμού 

 

 Δημιουργία-ύπαρξη βιβλιοθήκης τεχνικής τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, 

σχέδια, λίστες ανταλλακτικών κτλ). Η ύπαρξη μίας τέτοιας βιβλιοθήκης 

είναι χρήσιμη καθώς για κάθε μηχάνημα θα υπάρχουν πληροφορίες 

που αφορούν το κατασκευαστικό του κομμάτι καθώς και πληροφορίες 

για τα ανταλλακτικά που χρειάζεται έτσι ώστε εάν ζητηθούν από τον 

αρμόδιο τεχνίτη η πρόσβαση αυτών των πληροφοριών να είναι άμεση. 

  

 Διαδικασίες προγραμματισμού, εφαρμογής ελέγχου και αξιολόγησης 

δραστηριοτήτων προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης. Οι 

εργασίες τόσο της κατασταλτικής όσο και της προληπτικής συντήρησης 

οργανώνονται και εφαρμόζονται έτσι ώστε να έχουμε μείωση του 

νεκρού χρόνου και του κόστους συντήρησης. Η αξιολόγηση τους 

βοηθάει έτσι ώστε να εντοπιστούν και μειωθούν τα λάθη των εργασιών. 

 

 Προγράμματα Προληπτικής Συντήρησης : ο αντικειμενικός σκοπός του 

προγράμματος είναι η ελαχιστοποίηση των φθορών μέσω περιοδικών 

επιβλέψεων, ρυθμίσεων, επισκευών και αντικαταστάσεων, λιγότερα 
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σταματήματα λόγω βλαβών, με τελικό αποτέλεσμα το μικρότερο 

κόστος παραγωγής .Η κατάρτιση του προγράμματος πρέπει να γίνεται 

σε κομμάτια (π.χ. ανά τύπο εξοπλισμού, ανά τμήμα ή ανά συνεργείο) 

διότι είναι αδύνατο να καταρτιστεί συνολικά το πρόγραμμα για 

ολόκληρο το εργοστάσιο. 

 

 Διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών: η διαχείριση της αποθήκης είναι 

μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του λογισμικού καθώς 
οργανώνονται οι προμήθειες των ανταλλακτικών, καταγράφονται όλα 

τα στοιχεία που τις αφορούν όπως τα κόστη, οι προμηθευτές και οι 

ημερομηνίες παραγγελιών και παραλαβής. Η καταγραφή των στοιχείων 

που αφορούν και τις εξαγωγές τους είναι εξίσου σημαντική. 

Καταχωρούνται οι εργασίες στις οποίες χορηγήθηκαν τα ανταλλακτικά, 

οι κωδικοί τους, οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν, στην κατάλληλη 

μονάδα μέτρησης (τεμάχια, μέτρα κτλ), το κόστος των ανταλλακτικών 

καθώς και η ημερομηνία χορήγησης τους. Επίσης είναι εφικτός ο 

έλεγχος των αποθεμάτων των ανταλλακτικών καθώς και η αυτόματη 

παραγγελία τους όταν η στάθμη τους φτάσει κάτω του ελαχίστου ορίου 

που έχει προσδιορισθεί. 

 

 Προδιαγραφές εργασίας και ανάλωσης ανθρωποωρών και 

ανταλλακτικών για βασικές ενέργειες προληπτικής συντήρησης. 

 

 Στατιστικές βλαβών και συνεπαγόμενες τεχνολογικές παρεμβάσεις για 

μείωση συχνών βλαβών. 

 

 Κοστολόγηση συντήρησης :υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες μπορούν 

να προσδιορίσουν το οικονομικό κόστος που επέφεραν οι διαδικασίες 

της κατασταλτικής, της προληπτικής ή όλων των ενεργειών της 

συντήρησης ανά μήνα, ανά χρόνο ή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η κοστολόγηση της συντήρησης συγκεντρώνει τις δαπάνες 

συντήρησης, στοιχεία απαραίτητα για την διαχείριση του τμήματος 

συντήρησης αλλά και τη διοίκηση του εργοστασίου έτσι ώστε να γίνει 
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μία αποτίμηση της χρησιμότητας της συντήρησης και να τεθούν νέοι 

στόχοι. 

 

 Αρχείο αξιολογημένων προμηθευτών ανταλλακτικών, εξωτερικών 

συνεργείων και υπεργολάβων συντήρησης. Με αυτή την λειτουργία 

αξιολογούνται με την κατάλληλη κλίμακα ( π.χ. 1-10) οι υπηρεσίες που 

παρέχουν οι εξωτερικοί συνεργάτες καθώς και κάποιες προσφορές 

τους. Έτσι με την αναζήτηση των κατάλληλων αναφορών μπορεί 

πραγματοποιηθεί η επιλογή ανάμεσα σε προμηθευτές με την πιο 

συμφέρουσα παροχή τόσο υπηρεσιών όσο και ανταλλακτικών και με 

την πιο συμφέρουσα τιμή.  

 

 Προγράμματα εκπαίδευσης τεχνιτών και προσωπικού συντήρησης. 

 

  Το παραπάνω Ολοκληρωμένο Σύστημα Συντήρησης καταλήγει να είναι 

τελικά ένα σύστημα πλήρους διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού της 

επιχείρησης που περιλαμβάνει και όλα τα ιστορικά στοιχεία για κάθε μέρος 

του εξοπλισμού, τις δραστηριότητες συντήρησης επί αυτού, τις 

αντικαταστάσεις ανταλλακτικών κ.λπ. και τη σημερινή λειτουργική 

κατάστασή του. Τέτοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια ειδικών 

λογισμικών και παρέχουν τη βάση για τη συνολική διαχείριση της 

συντήρησης του εξοπλισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

 

8.5 Πλεονεκτήματα Διαχείρισης Συντήρησης με Η/Υ    

Η μείωση του κόστους συντήρησης είναι από τα σημαντικότερα οφέλη 

από την εφαρμογή του λογισμικού σε μια επιχείρηση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, αυτή είναι της τάξης του 15 -20% και επιτυγχάνεται μέσα από: 

 Τη συστηματική παρακολούθηση των εργασιών της συντήρησης και 

την αναγνώριση των αιτιών που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος. Με 

την ανελλιπή καταγραφή των στοιχείων που αφορούν το τμήμα 

συντήρησης δημιουργείται ένα ιστορικό αρχείο του εξοπλισμού από το 

οποίο προκύπτουν πληροφορίες χρήσιμες στους μηχανικούς της 
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επιχείρησης έτσι ώστε να γίνεται εύκολος ο εντοπισμός των 

προβλημάτων. Για παράδειγμα είναι δυνατός ο εντοπισμός των μηχανών 

με της περισσότερες βλάβες ή με τις πιο ακριβές ή χρονοβόρες βλάβες. 

 Χρήση μοντέλων βελτιστοποίησης και δεικτών συντήρησης. Τα 

λογισμικά προγράμματα συντήρησης περιέχουν εφαρμογές που 

βασίζονται σε μοντέλα βελτιστοποίησης με την χρήση των οποίων 

εύκολα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες είναι δυνατή η διεξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων. Η αντικατάσταση ή η συντήρηση ενός 

μηχανήματος είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα για την χρησιμότητα των 

μοντέλων. Με την συμπλήρωση κάποιων παραμέτρων όπως τα κόστη 

των ανταλλακτικών, της χαμένης παραγωγής και των επισκευών 

συντήρησης υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί εάν είναι οικονομικά 

συμφέρουσα η συντήρηση του ήδη υπάρχοντος μηχανήματος ή η 

αντικατάσταση του. Επίσης η παρακολούθηση κάποιων δεικτών είναι 

χρήσιμη για την αξιολόγηση στόχων που έχουν τεθεί από την διοίκηση 

της επιχείρησης. 

 Τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για τον προγραμματισμό και 

παρακολούθηση της συντήρησης. Με τη χρήση ενός μηχανογραφημένου 

προγράμματος συντήρησης παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα 

της καλύτερης οργάνωσης των εργασιών της συντήρησης. Η δημιουργία 

μίας βάσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή είναι σαφώς πιο 

εύχρηστη, πιο οικονομική και λιγότερο χρονοβόρα από μία χειρόγραφη. 

Η συλλογή των στοιχείων ακόμα και για την πιο απλή πληροφορία, 

όπως οι μηνιαίες δαπάνες συντήρησης, με το χειρόγραφο σύστημα 

απαιτεί χρόνο και ακόμα και αν η ταξινόμηση των εγγράφων που 

περιέχουν τα στοιχεία έχει γίνει με ακρίβεια και συνέπεια. Άντ’ αυτού με 

το μηχανογραφημένο σύστημα αυτή η πληροφορία μπορεί να  διεξαχθεί 

με το πάτημα ενός κουμπιού. 

 Τη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων των ανταλλακτικών στην 

αποθήκη. Με την χρήση των προτύπων βελτιστοποίησης για την 

παραγγελία των ανταλλακτικών μπορεί να καθοριστεί η στάθμη της 

παραγγελίας. Εφόσον η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την 
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χρήση και την προμήθεια ανταλλακτικών γίνεται με ακρίβεια και συνέπεια 

μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πληροφορηθούμε για τον όγκο των 

ανταλλακτικών που υπάρχουν καθώς και σε ποια ποσότητα πρέπει να 

γίνει η νέα παραγγελία έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε έλλειψη ούτε 

πλεονασμός ανταλλακτικών τα οποία θα μας επιφέρουν πρόσθετα 

κόστη. 

 Τον καλύτερο έλεγχο τον εργασιών και την καλύτερη χρήση των 

ανθρώπινων πόρων δηλαδή του προσωπικού που ασχολείται με τη 

συντήρηση. Με κάθε εντολή εργασίας που δίνεται από το σύστημα τα 

δεδομένα που εισάγονται μετατρέπονται σε πληροφορίες. Έτσι  μπορεί 

να προϋπολογιστεί το κόστος της απαιτούμενης εργασίας, οι ειδικότητες 

και ο αριθμός των τεχνιτών που θα χρειαστούν, οι ώρες επισκευής, οι 

υπερωρίες, καθώς και η σειρά εκτέλεσης των εργασιών. Έτσι 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των τεχνικών αλλά και των 

ανταλλακτικών λόγω της αποτελεσματικής οργάνωσης των εργασιών . 

 Αποδοτικότερη χρήση της προληπτικής συντήρησης. Η συχνότητα των 

εργασιών της προληπτικής συντήρηση καθώς και ο αριθμός των 

επιθεωρήσεων μπορούν να προσδιορισθούν μέσω ενός προγράμματος 

συντήρησης. Με την διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής 

συντήρησης προσδιορίζονται οι ημερομηνίες εφαρμογής των εργασιών 

και ρυθμίζονται όλες οι ενέργειες που την αφορούν, οι τεχνίτες, τα 

ανταλλακτικά, τα κόστη , οι επιθεωρήσεις έτσι ώστε η προληπτική 

συντήρηση να αποτελεί μία αποδοτική ενέργεια και όχι μία εργασία 

ρουτίνας. 
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8.6 Μειονεκτήματα του λάθους χειρισμού του λογισμικού 

 

Η χρήση του μηχανογραφημένου προγράμματος συντήρησης έχει 

σκοπό την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών της συντήρησης. επίσης 

μέσω των στοιχείων που συγκεντρώνονται στο αρχείο του συστήματος 

διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τις εργασίες της συντήρησης. Όλα 

αυτά τα πλεονεκτήματα απορρέουν από τον σωστό χειρισμό του 

προγράμματος. Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος απαιτεί υπεύθυνα 

άτομα και με συνέπεια έτσι ώστε να συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και να καταγράφονται συνεχώς οποιεσδήποτε ενέργειες που 

αφορούν το τμήμα συντήρησης. Ο λάθος χειρισμός του προγράμματος 

μπορεί να επιφέρει μειονεκτήματα:       

 Εάν η καταγραφή των στοιχείων κάποιας ενέργειας παραλείπεται η 

βάση δεδομένων από την οποία διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα 

μπορεί να αλλοιωθεί εξάγοντας μη έγκυρες πληροφορίες. 

 Ειδικότερα στην αποθήκη ανταλλακτικών εάν ο κατάλογος του 

προγράμματος δεν είναι ίδιος με τον πραγματικό κατάλογο υπάρχει 

πιθανότητα να έχουμε έλλειψη του απαραίτητου ανταλλακτικού για 

κάποια εργασία, με οικονομικές συνέπειες τόσο στον χρόνο επισκευής 

αλλά και στον ρυθμό παραγωγής. Η ύπαρξη πλεονάσματος από την 

επιθυμητή ποσότητα ανταλλακτικών επιφέρει μεγαλύτερα κόστη 

διατήρησης του αποθέματος. 

 Με την διεξαγωγή λανθασμένων αποτελεσμάτων οι τεχνικοί συντήρησης 

και οι χείριστες μηχανών θα χάσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα, και 

τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση του θα χαθούν. 
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9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
 

Το εκπαιδευτικό εργαλείο συντήρησης αποτελεί ένα λογισμικό 

εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων και μηχανικών πάνω στην διαχείριση και 

την οργάνωση της συντήρησης. Οι βασικές εργασίες που επιλαμβάνεται το 

εκπαιδευτικό εργαλείο διαχείρισης συντήρησης ώστε να είναι αποτελεσματική 

η οργάνωση και η λειτουργία του τμήματος συντήρησης σε μία επιχείρηση 

αναλύονται ξεχωριστά παρακάτω.   

 

9.1 Καταγραφή προβλημάτων 

 

Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που αφορούν το 

τμήμα συντήρησης είναι απαραίτητη σε ένα μηχανογραφημένο σύστημα 

συντήρησης τόσο για την οργάνωση του αλλά και για την καλύτερη διαχείριση 

και προγραμματισμό του τμήματος. Υπάρχουν τρεις τρόποι καταγραφής 

προβλημάτων : 

• Απολογιστική καταγραφή βλαβών 

Η απολογιστική καταγραφή βλαβών είναι η διαδικασία η οποία 

χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται η on-line παρακολούθηση των εργασιών 

συντήρησης και οι εργασίες καταγράφονται απογραφικά. 

• Δήλωση – Λήξη 

Αυτός ο τρόπος αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η 

δήλωση του προβλήματος μόλις παρουσιαστεί και μετά την επισκευή του 

γίνεται απ’ ευθείας η λήξη (δεύτερο στάδιο). 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Σε σχέση με την απολογιστική καταγραφή βλαβών υπάρχουν τα εξής 

πλεονεκτήματα : 

α) γίνεται προγραμματισμός των βλαβών 

β) μπορεί να δοθεί έντυπο Εντολής Εργασίας 

γ) τα προβλήματα έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά οπότε είναι απίθανο να 

ξεχαστούν 
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• Δήλωση – Έναρξη – Λήξη 

Είναι η πιο σύνθετη από τις υπόλοιπες διαδικασίες οπότε απαιτεί 

πρόσθετη διαχείριση από τα άτομα της παραγωγής και των τεχνιτών για τη 

δήλωση του προβλήματος. Αποτελείται από τρία στάδια: το πρώτο είναι η 

δήλωση του προβλήματος στο δεύτερο στάδιο ,το οποίο και την διαφοροποιεί 

από την προηγούμενη διαδικασία, γίνεται Έναρξη όταν αρχίζει η επισκευή του 

προβλήματος και τέλος όταν επιδιορθωθεί γίνεται Λήξη 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους είναι ότι: 

α) υπάρχει real time πληροφορία, 

β) η πληροφορία είναι πιο αξιόπιστη, 

γ) γνωρίζουμε πού και πόσο χρόνο εργάστηκε ο κάθε τεχνίτης  

δ) υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των βαρδιών 
 

Για την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ανάλογα με το είδος τους 

δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

ΒΛΑΒΗ:  Κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια μηχανή και οδηγεί σε 

αναγκαστικό σταμάτημα της.  

Επιλέγεται όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας.  

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: Κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια μηχανή και 

οδηγεί σε προβληματική λειτουργία της, αλλά όχι σε αναγκαστικό σταμάτημα 

της. 

Επιλέγεται όταν η μηχανή λειτουργεί, αλλά χρειάζεται κάποια βελτίωση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εργασίες που αφορούν τον τεχνικό ασφαλείας του εργοστασίου  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Με την καταγραφή των προβλημάτων ανάλογα με το είδος του προβλήματος 

που παρουσιάζεται μπορεί να αποδοθεί με το παρακάτω διάγραμμα. 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ

ΒΛΑΒΗ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η ΜΗΧΑΝΗ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΒΛΑΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

 
 

Ένα πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί είτε ως βλάβη είτε ως εκκρεμότητα. 

Στην περίπτωση που υπάρχει βλάβη η μηχανή δεν λειτουργεί. Εάν μετά την 

επέμβαση της ομάδας συντήρησης η μηχανή δεν λειτουργεί συνεχίζει να 

παραμένει ενεργή βλάβη. Εάν η μηχανή λειτουργήσει χωρίς όμως να έχει 

ολοκληρωθεί η επισκευή δηλώνεται ως εκκρεμότητα. Εάν η μηχανή 

λειτουργήσει και έχει ολοκληρωθεί η επισκευή καταγράφεται στο ιστορικό των 

βλαβών. Ως εκκρεμότητες δηλώνονται τα προβλήματα για τα οποία το 

μηχάνημα δεν σταματά την λειτουργία. Εφόσον ολοκληρωθεί η επισκευή τους 

καταγράφονται στο ιστορικό των εκκρεμοτήτων, ειδάλλως συνεχίζουν να 

αποτελούν εκκρεμότητες. 

 
Αναφορές 

Σε ένα μηχανογραφημένο πρόγραμμα συντήρησης εκτός από την 

συστηματοποίηση των δεδομένων του είναι σημαντική και η διεξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση 

του τμήματος συντήρησης. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην 

παραλείπεται η καταγραφή των στοιχείων με ακρίβεια από τον υπεύθυνο 

χρήσης του προγράμματος. Για την αξιολόγηση των μηχανών γίνεται 

παρακολούθηση κάποιων μεγεθών μέσω αναφορών του συστήματος.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση των χειρότερων μηχανών 

βάση του Αριθμού Βλαβών, του Χρόνου Βλαβών και του Κόστους 

Συντήρησης Μηχανών. 

 

9.2 Προληπτική συντήρηση  

 

Η προληπτική συντήρηση είναι η χρονικά προγραμματισμένη 

συντήρηση η οποία έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των φθορών μέσω 

περιοδικών επιθεωρήσεων, επισκευών και αντικαταστάσεων, καθώς και τη 

μείωση των βλαβών, με τελικό αποτέλεσμα  μικρότερο κόστος τόσο για την 

συντήρηση όσο και για την παραγωγή.  Η αναγκαιότητα ενός προγράμματος 

προληπτικής συντήρησης είναι ευνόητη. Η διαχείριση ενός προγράμματος 

προληπτικής συντήρησης ξεκινάει με την διαμόρφωση του προγράμματος για 

μία μηχανή ή για μία ομάδα μηχανών από τον υπεύθυνο της συντήρησης και 

έπειτα με την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την καταχώρηση των 

στοιχείων που διέπουν. 

 Τα προγράμματα της προληπτικής συντήρησης μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο τύπους: 

Προγράμματα Βιβλιοθήκης: είναι γενικής μορφής και αφορούν τη 

διαμόρφωση γενικών προγραμμάτων συντήρησης για συγκεκριμένη ομάδα 

μηχανών 
Προγράμματα Μηχανής: μπορεί να βασίζονται σε κάποιο πρόγραμμα 

βιβλιοθήκης και αναφέρονται σε συγκεκριμένη μηχανή. 
Τα στοιχεία που αφορούν τα προγράμματα της προληπτικής 

συντήρησης δηλώνονται με τις ενέργειες της έναρξης και λήξης, όπως 

ακριβώς γίνεται και με τα άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται, επιλέγοντας 

όμως τα στοιχεία να εισάγονται στη βάση δεδομένων της προληπτικής 

συντήρησης    
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9.3 Αποθήκη ανταλλακτικών 

 

Η διαχείριση των ανταλλακτικών είναι σημαντική διαδικασία σε ‘ένα 

τμήμα συντηρήσεως. Η έλλειψη ενός ανταλλακτικού, σε περίπτωση βλάβης 

μπορεί να επιφέρει αλλαγή στη ροή εργασίας καθώς ο χρόνος επιδιόρθωσης 

εξαρτάται άμεσα από τη διάθεση του. Επίσης τόσο το κόστος του 

ανταλλακτικού όσο και της παραγγελίας του είναι σημαντικά στοιχεία που 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαχείριση των ανταλλακτικών. 

Με την  διαχείριση της αποθήκης των ανταλλακτικών ρυθμίζονται οι 

προμήθειες των ανταλλακτικών έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα αλλά ούτε 

και πλεόνασμα ανταλλακτικών.  

Καταγραφή ανταλλακτικών 

Για την διαχείριση της αποθήκης ανταλλακτικών γίνεται αρχικά η 

καταγραφή των ανταλλακτικών και κατόπιν από στο αρχείο που δημιουργείται 

ελέγχονται όλες οι κινήσεις τους (εισαγωγές, εξαγωγές). 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

Για την προμήθεια ανταλλακτικών ακολουθείται μία σειρά διαδικασιών: 

αρχικά γίνεται αίτηση της παραγγελίας η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και 

κατόπιν να γίνει η παραγγελία. Αυτή η διαδικασία της προμήθειας των 

ανταλλακτικών είναι χρονοβόρα και πολλές επιχειρήσεις για την απλούστευση 

των διαδικασιών χρησιμοποιούν μόνο το τελικό στάδιο το οποίο είναι η 

παραγγελία των ανταλλακτικών. Η διαδικασία της προμήθειας των 

ανταλλακτικών γίνεται σε δύο βήματα, αρχικά καταχωρούνται τα στοιχεία των 

ανταλλακτικών και των προμηθευτών πριν γίνει η παραγγελία και εφόσον γίνει 

και η παραλαβή τους συμπληρώνονται τα στοιχεία που την αφορούν (π.χ. 

ημερομηνίες παραλαβής, κόστος κτλ.). 

Εξαγωγή ανταλλακτικών  

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένα ανταλλακτικό τόσο για εργασίες 

επιδιόρθωσης όσο και για εργασίες προληπτικής συντήρησης για την σωστή 

ενημέρωση του αρχείου των ανταλλακτικών θα πρέπει να καταγράφεται η 

εξαγωγή και τα απαραίτητα στοιχεία που την αφορούν (μηχανή, ημερομηνία 

κτλ.) 
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Απογραφή ανταλλακτικών 

Η ακρίβεια των καταλόγων των ανταλλακτικών είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχημένη διαχείριση της αποθήκης των 

ανταλλακτικών. Με την απογραφή των ανταλλακτικών παρακολουθούνται τα 

αποθέματα και καταγράφεται η ποσότητα που υπάρχει στην αποθήκη όταν 

μεταβάλλεται σε σχέση με την τελευταία απογραφή. 

  

9.4 Μοντέλα βελτιστοποίησης   
 

Σε ένα εργαλείο διαχείρισης της συντήρησης δεν θα μπορούσαν να 

λείπουν μοντέλα βελτιστοποίησης έτσι ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός 

κρίσιμων μεγεθών από τα οποία θα λαμβάνονται αποφάσεις που οδηγούν 

στην μείωση του κόστους.   

Συντήρηση – Αντικατάσταση Μηχανήματος 

Η χρήση του μοντέλου αυτού αποσκοπεί, με την επεξεργασία των 

κατάλληλων δεδομένων, να υπολογίσει αν μια μηχανή πρέπει να συνεχίσει να 

λειτουργεί ή είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί, γιατί η συντήρησή της είναι 

πλέον ασύμφορη. Υπολογίζονται αυτόματα το “Μέσο Ετήσιο Κόστος” και το 

“Κόστος Έτους”. Σε περίπτωση που το “Κόστος  Έτους” είναι μεγαλύτερο 

από το “Μέσο Ετήσιο Κόστος”, τότε προτείνεται η μηχανή να αντικατασταθεί 

γιατί η λειτουργία της είναι ασύμφορη.  

Το μοντέλο αντικατάστασης μηχανήματος βασίζεται στην παρακάτω σχέση:  

 

∫+=
T 

0 
dt (t) c

T
1

T
S-C  (T) c  

όπου: 

C: η αξία αγοράς μηχανήματος 

S: η αξία μεταπωλήσεως του 

T: η διάρκεια που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα 

Κ: το μέσο συνολικό κόστος ανά περίοδο  

c(t): η συνάρτηση του κόστους συντηρήσεως, δηλαδή το κόστος 

συντηρήσεως στο χρονικό διάστημα (t, t+dt) 

c(T): το μέσο συνολικό κόστος ανά χρονική μονάδα (δηλαδή το Κ) στη 

διάρκεια του χρόνου T. 
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Το μηχάνημα πρέπει να το αντικαταστήσουμε την χρονική μονάδα στην οποία 

ισχύει η παραπάνω σχέση.  

 
Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας 

Ακολουθώντας τα κλασσικά μοντέλα διοίκησης αποθεμάτων και 

σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στη βάση δεδομένων, ο 

χρήστης μπορεί να υπολογίσει τις βέλτιστες ποσότητες MIN, MAX για κάθε 

ανταλλακτικό. 

Η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας είναι η ποσότητα εκείνη για την 

οποία το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο. Ο υπολογισμός της διαφέρει 

ανάλογα με το σύστημα της ζήτησης  και του χρόνου ικανοποιήσεως της 

παραγγελίας (στο συγκεκριμένο λογισμικό υπολογίζεται για σύστημα 

ικανοποίησης της ζήτησης χωρίς καθυστέρηση) : 

 
Α. Η ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση:  το σύστημα δεν πρέπει 

να βρεθεί καμία στιγμή χωρίς απόθεμα. 

 
Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 

 
1

22
IC
ZCQo =    

όπου 

Z: η ετήσια ζήτηση 

C2: το κόστος παραγγελίας 

I: ποσοστό ετήσιου κόστους συντήρησης ανταλλακτικού 

C1: η αξία του ανταλλακτικού 
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Για να μη βρεθούμε χωρίς απόθεμα η παραγγελία θα γίνεται όταν το απόθεμα 

φτάσει στην στάθμη Α. 
 
Στάθμη παραγγελίας: 

A= zt 

όπου   

z : η ζήτηση στη μονάδα του χρόνου και t ο χρόνος ικανοποίησης της 

παραγγελίας. 

 
Β. Μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση : είναι δυνατόν να 

μην υπάρχει απόθεμα όταν ζητείται ,η ζήτηση ικανοποιείται όταν γίνει νέα 

παραλαβή. 

 
Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 

 

1

22
IC
ZCQo =

3

31

C
CIC +  

όπου  

C3 : το κόστος της καθυστερημένης ζητήσεως της παραγγελίας 

 

Στάθμη παραγγελίας: 

)(
2

313

12

CICC
ICZCztA
+

−=  
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Γ. Η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή:  το απόθεμα δεν αγοράζεται 

αλλά παράγεται από την επιχείρηση εάν έχει τις κατάλληλες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. 

 

 
 

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 

 

)1(

2

1

2
0

R
kIC

ZCQ
−

=  

 

όπου  

k : ο ρυθμός κατανάλωσης 

R: ο ρυθμός παραγωγής 

 

Στάθμη παραγγελίας: 

 

 

 

 

 

ztA =
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9.5 Δείκτες συντήρησης 

 

Οι δείκτες αποτελούν ένα τρόπο αξιολόγησης κάποιων στόχων που 

θέτονται από την επιχείρηση. Πρόκειται για κάποιες σχέσεις οι οποίες 

αποδίδουν την αποτελεσματικότητα κάποιων ενεργειών σε σχέση με 

κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση. Οι δείκτες που 

υπολογίζονται από το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι : 

 

Δ1 
 

μηχανικών Αριθμός
ής προληπτικαΠρογράμματ

=A  

 

• ‘’Αριθμός Μηχανικών’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο Αριθμός των τεχνιτών 

που εργάστηκαν, στο έτος που δηλώθηκε ή δίνεται από το χρήστη, στην 

περίπτωση που δεν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα. 

• ‘’Α’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο αριθμός των Προγραμμάτων προληπτικής 

συντήρησης προς τον αριθμό των μηχανικών που εργάστηκαν. 

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την 

επιχείρηση.  

 
Δ2 

 

βλαβών ηςεπιδιόρθωσ Χρόνος
ής προληπτικτων προγραμμάΧρόνος

=Β  

 

• ‘’Β’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων 

προληπτικής συντήρησης  προς τον Χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών. Ο 

δείκτης αυτός αξιολογεί την αποδοτικότητα του προγράμματος της 

προληπτικής συντήρησης 

Στόχος: ο δείκτης να κυμαίνεται εντός μιας ορισμένης περιοχής που ορίζεται 

από το τμήμα συντήρησης.  
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Δ3 
 
• ‘’C’’: Υπολογίζεται αυτόματα η Πιστότητα Εκτέλεσης των Προγραμμάτων 

σε ημέρες. 

Στόχος: η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση του δείκτη στην 

προβλεπόμενη από την επιχείρηση τιμή.  

 
Δ4 
 

Μηχανών Αριθμός
Βλαβών Αριθμός

=D  

 

• ‘’D’’:   Υπολογίζεται αυτόματα ο Αριθμός Βλαβών  προς τον Αριθμό 

Μηχανών. Ο δείκτης αυτός παρέχει το μέσο αριθμό βλαβών ανά μηχανή. 

Στόχος: η μείωση του δείκτη. 

 

Δ5 
 

μηχανών Αριθμός
 χρόνος Νεκρός

=E  

 

• ‘’Ε’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Νεκρός Χρόνος προς τον Αριθμό των 

Μηχανών. Ο δείκτης αυτός αποδίδει το μέσο χρόνο ακινησίας ανά μηχανή. 

Στόχος: η μείωση του δείκτη  

 
Δ6 
 
• ‘’F’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Μέσος Χρόνος αποκατάστασης Βλαβών 

(MTTR). 

Στόχος: η μείωση του δείκτη 
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Δ7 
 
• ‘’G’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Μέσος Χρόνος αποκατάστασης των 

εκκρεμοτήτων (MTTR). 

Στόχος: η μείωση του δείκτη 
 
 
Δ8 
 

εργασιών Κύκλος
 ώνανταλακτικ Αξία

=H  

 

• ‘’Κύκλος Εργασιών’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο Κύκλος Εργασιών ή 

δίνεται από το χρήστη, αν δεν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα. 

• ‘’Η’’: Υπολογίζεται αυτόματα η Αξία των Ανταλλακτικών προς τον Κύκλο 

Εργασιών. 

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την 

επιχείρηση.  

 
Δ9 
 
• ‘’Ι’’: Υπολογίζεται αυτόματα το ποσοστό οργάνωσης των Θέσεων 

αποθήκης. 

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την 

επιχείρηση.  

 
Δ10 
 

βλαβών κώνανταλλακτι Κόστος
ής προληπτικκώνανταλλακτι Κόστος

=J  

 

‘’J’’:  Υπολογίζεται αυτόματα το Κόστος των Ανταλλακτικών για την 

Προληπτική προς το Κόστος των Ανταλλακτικών για τις Βλάβες. Ο δείκτης 

αυτός φανερώνει κατά πόσο η επιχείρηση ακολουθεί σωστά την προληπτική 

συντήρηση. 

Στόχος: ο δείκτης να κυμαίνεται εντός μιας ορισμένης περιοχής που ορίζεται 

από το τμήμα συντήρησης.  
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η έννοια της συντήρησης πολλές φορές δεν ερμηνεύεται σωστά, η 

συντήρηση δεν αφορά μόνο τις επιδιορθώσεις των αποτυχιών του 

εξοπλισμού αλλά είναι μία ευρύτερη τεχνική πρόληψης των βλαβών και 

βελτιστοποίησης της αξιοπιστίας του εξοπλισμού. Η  βελτιστοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας για την εξοικονόμηση πόρων δεν είναι η μόνη λύση. 

Η επένδυση σε μεθόδους συντήρησης μπορεί να αποφέρει εξίσου σημαντικά 

κέρδη και αυτό δεν έχει αφήσει αδιάφορες τις επιχειρήσεις. Τις τελευταίες 

δεκαετίες οι επενδύσεις κεφαλαίων για την διαχείριση της συντήρησης έχουν 

αυξηθεί, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συντήρηση αποτελεί πλέον ένα ακόμα 

εργαλείο της διοίκησης.  

Διάφοροι μέθοδοι συντήρησης έχουν αναπτυχθεί ανάλογα με τις 

ανάγκες που παρουσιάζονται. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την 

αύξηση της αξιοπιστίας η ‘’πυροσβεστική’’ συντήρηση μεταλλάχθηκε σε οδηγό 

πρόληψης και πρόβλεψης που εξετάζει πολλές παραμέτρους με σκοπό την 

βελτιστοποίηση ενός συστήματος και την αποφυγή αποτυχιών.  

Η πολυπλοκότητα των συστημάτων και η εξέταση ενός μεγάλου 

αριθμού παραμέτρων που χαρακτηρίζει τις περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα 

έκρινε απαραίτητη την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την διαχείριση της 

συντήρησης. Με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται 

ευκολότερη η οργάνωση των πληροφοριών που απαιτούνται για τις 

διαδικασίες της συντήρησης. Επίσης με την δημιουργία μίας βάσης 

δεδομένων που θα περιέχει στοιχεία των ενεργειών της συντήρησης (κόστη, 

ανταλλακτικά, νεκρούς χρόνους κτλ.), είναι εφικτή η παρακολούθηση κάποιων 

δεικτών για το επίπεδο της επιχείρησης στον τομέα της συντήρησης αλλά και 

ο υπολογισμός μοντέλων βελτιστοποίησης όπως η συντήρηση ή η 

αντικατάσταση μηχανήματος, ο βέλτιστος αριθμός επιθεωρήσεων και η 

βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας ανταλλακτικών.  

Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο συντήρησης προσφέρει την θεμελιώδη 

εμπειρία στην διαχείριση της συντήρησης κάθε ενδιαφερομένου. Οι 

λειτουργίες της συντήρησης αποτελούν  βασική παιδεία μηχανικών αλλά και 

διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. Η ορθολογική χρήση των 

συστημάτων πληροφορικής για την διαχείριση της συντήρησης χρήζει 
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ιδιαίτερης προσοχής καθώς τα περιθώρια λάθους πρέπει να εκμηδενίζονται 

στον βωμό της επιτυχίας.      

Τελικά η συντήρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης, που 

μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη και με την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή η διαχείριση της μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκολότερα και με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

MAINTENANCE TRAINING TOOL 
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Β.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

MAINTENANCE EDUCATIONAL TOOL 
Εισαγωγή: γνωριμία με το πρόγραμμα 
 

Το Maintenance Educational Tool είναι ένα λογισμικό εκπαίδευσης 

στελεχών επιχειρήσεων και μηχανικών. Αποτελεί ένα πρακτικό και εύχρηστο 

εργαλείο στην διοίκηση των επιχειρήσεων για την οργάνωση και την 

αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος συντήρησης.  Οι βασικές εργασίες 

που μπορούμε να εκτελέσουμε χρησιμοποιώντας  το Maintenance Training 
Tool είναι οι εξής: 

Καταγραφή προβλημάτων: καταγράφονται τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται και κατηγοριοποιούνται  ανάλογα με το είδος τους. 

Προληπτική συντήρηση: γίνεται ο προγραμματισμός των ενεργειών της 

προληπτικής συντήρησης. 

Αποθήκη ανταλλακτικών: οργανώνεται η αποθήκη ανταλλακτικών και 

καταγράφονται οι ενέργειες προμηθειών και χρήσης των ανταλλακτικών. 

Δείκτες συντήρησης: γίνεται η αξιολόγηση γενικότερης ή επιμέρους 

κατάστασης της επιχείρησης, τίθενται στόχοι και παρακολουθείται η πορεία 

για την επίτευξη τους.   

 

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από το κεντρικό μενού το οποίο 

περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

• Συντήρηση 

• Αποθήκη 

• Προληπτική 

• Σταθερά Στοιχεία 

• Διαχείριση 

• Βοήθεια 

• Παράθυρο 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 

Στις οθόνες που παρουσιάζονται επιλέγοντας κάποια ενότητα ή 

υποενότητα από το κεντρικό μενού υπάρχουν τα εξής πλήκτρα: 

 

 
Αποθήκευση: Ενημερώνεται η βάση δεδομένων για τις 

όποιες αλλαγές έχουν γίνει από το χρήστη. 

 
Εκτύπωση: Εκτυπώνονται στοιχεία σχετικά με αυτά της 

οθόνης. 

 
Αναζήτηση: Γίνεται η αναζήτηση παλαιότερων 

καταχωρημένων δεδομένων. 

 Βελάκι 1: Οδηγεί στην πρώτη εγγραφή. 

 Βελάκι 2: Οδηγεί στην προηγούμενη εγγραφή. 

 Βελάκι 3: Οδηγεί στην επόμενη εγγραφή. 

 Βελάκι 4: Οδηγεί στην τελευταία εγγραφή. 

 
Εισαγωγή: Γίνεται μια νέα εγγραφή στοιχείων στην 

αντίστοιχη οθόνη. 

 Διαγραφή: Διαγράφεται η τρέχουσα εγγραφή. 

 Έξοδος: Έξοδος από την οθόνη. 

 
Επανάληψη: Δημιουργία μιας νέας εγγραφής, με δεδομένα 

παραπλήσια με την τρέχουσα εγγραφή. 

 Προσθήκη: Προσθήκη επιμέρους στοιχείων. 

 Αφαίρεση: Αφαίρεση επιμέρους στοιχείων. 

 
Ανανέωση / Εκτέλεση: Ανανέωση των εγγραφών σε μια 

οθόνη ή εκτέλεση εντολής/ ερωτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν το τμήμα συντήρησης είναι 

απαραίτητη σε ένα μηχανογραφημένο σύστημα συντήρησης τόσο για την 

οργάνωση του αλλά και για την καλύτερη διαχείριση και προγραμματισμό του 

τμήματος. Υπάρχουν τρεις τρόποι καταγραφής προβλημάτων : 

• Απολογιστική καταγραφή βλαβών 

• Δήλωση – Λήξη 

• Δήλωση – Έναρξη – Λήξη 
 
1.1 Απολογιστική καταγραφή βλαβών 

   

Η απολογιστική καταγραφή βλαβών είναι η διαδικασία η οποία 

χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται η on-line παρακολούθηση των εργασιών 

συντήρησης και οι εργασίες καταγράφονται απογραφικά. 

Η καταγραφή γίνεται σε ένα μόνο στάδιο και αποτελεί την πιο απλή από τις 

τρεις διαδικασίες. Χρησιμοποιείται το μενού ‘’Διαχείριση’’/ ‘’καταγραφή 
βλαβών’’(Σχήμα 1.1) .  

 

 
 

Σχήμα 1.1. Οθόνη απολογιστικής καταγραφής βλαβών 
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Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο κουμπιά: το αριστερό κουμπί 

εισάγεται ο εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος αποκατάστησε τη βλάβη/ 

εκκρεμότητα η οποία καταγράφεται στην οθόνη. Οι εξωτερικοί συνεργάτες 

εισάγονται στην οθόνη των προμηθευτών(Σχήμα 1.2). 

 

 
Σχήμα 1.2. Οθόνη Εξωτερικών Συνεργατών 

 

Με το δεξί κουμπί εμφανίζεται η οθόνη της εξαγωγής ανταλλακτικών. Έτσι, 

είναι εφικτό να γίνει η εξαγωγή των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την αποκατάσταση της βλάβης που καταγράφεται και ταυτόχρονα τα 

ανταλλακτικά χρεώνονται στην συγκεκριμένη μηχανή. 
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1.2 Δήλωση – Λήξη  

 

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η 

δήλωση του προβλήματος και μετά την επισκευή του γίνεται απ’ ευθείας η 

λήξη( δεύτερο στάδιο). Τα στάδια επιλέγονται από το μενού της 
‘’Συντήρησης’’ και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.  

 
Δήλωση 
Για την δήλωση των προβλημάτων κατασταλτικής συντήρησης, επιλέγεται  

από το μενού της ‘’Συντήρησης’’ η επιλογή ‘’Δήλωση’’ (Σχήμα 1.3)   

 

 
 

Σχήμα 1.3. Οθόνη δήλωσης προβλήματος 

 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη είναι τα εξής: 

• ‘’Α/Α Εργασίας’’: Ο αύξων αριθμός εργασίας, ο οποίος εισάγεται αυτόματα 

       από το σύστημα με την αποθήκευση της Δήλωσης.  

• ‘’Κωδικός’’: Δηλώνεται ο κωδικός της μηχανής που έχει πρόβλημα  

• ‘’Ονομασία’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η ονομασία της μηχανής.  

• ‘’Θέση’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η θέση στην οποία βρίσκεται η μηχανή 

στο εργοστάσιο.  

• ‘’Περιγραφή’’: Καταγράφεται το πρόβλημα που παρουσιάζει η μηχανή.  
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•  ‘’Ημερομηνία’’: Η τρέχουσα ημερομηνία εισάγεται αυτόματα με την 

αποθήκευση της Δήλωσης  

• ‘’Ώρα’’: Η τρέχουσα ώρα εισάγεται αυτόματα με την αποθήκευση της 

Δήλωσης  

• ‘’Αιτών’’: Συμπληρώνεται το όνομα του ατόμου που δηλώνει το πρόβλημα.  

• ‘’Είδος’’: Επιλέγεται η γενική κατηγορία του προβλήματος, που σχετίζεται 

με την ειδικότητα του τεχνίτη που χρειαζόμαστε: 

1. Μηχανική: όταν το πρόβλημα αφορά τον τρόπο λειτουργίας ενός 

εξαρτήματος μιας μηχανής. Π.χ. σπάσιμο ιμάντα 

2. Ηλεκτρική: το πρόβλημα αφορά το ηλεκτρικό κύκλωμα της μηχανής. 

Π.χ. βραχυκύκλωμα 

3. Ηλεκτρονική: το πρόβλημα που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κύκλωμα 

μέσω του οποίου ρυθμίζονται οι λειτουργίες ενός μηχανήματος  

4. Υδραυλική: το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε σχέση με τη ροή 

υγρών σε ένα μηχάνημα π.χ. στην λίπανση ενός μηχανήματος 

5. Πνευματική : το πρόβλημα της ροής αερίων σε ένα σύστημα. Π.χ. 

διαρροή αερίου 

6. Ψύξη: πρόβλημα στο σύστημα ψύξης μιας μηχανής. Π.χ. 

υπερθέρμανση. 

Ανάλογα με την περιγραφή του προβλήματος επιλέγεται το αντίστοιχο 

είδος του προβλήματος. 

Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία που μας ζητούνται επιλέγεται ο τύπος 

του προβλήματος: 

 
ΒΛΑΒΗ:  Κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια μηχανή και οδηγεί σε 

αναγκαστικό σταμάτημα της.  

Επιλέγεται όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Κόλλημα ρουλεμάν με αποτέλεσμα να μην στρέφεται ο 

κινητήρας. 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: Κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια μηχανή και 

οδηγεί σε προβληματική λειτουργία της, αλλά όχι σε αναγκαστικό σταμάτημα 

της. Επιλέγεται όταν η μηχανή λειτουργεί, αλλά χρειάζεται κάποια βελτίωση. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παρατηρείται διαρροή λαδιού    
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εργασίες που αφορούν τον τεχνικό ασφαλείας του εργοστασίου  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γυμνά καλώδια. 
 

 

Λήξη 
 

Μετά την αποκατάσταση των εργασιών συντήρησης, ακολουθεί η 

διαδικασία καταγραφής των στοιχείων επισκευής, στο σύστημα. Για τη 

δήλωση της Λήξης της επισκευής μιας Βλάβης ή Εκκρεμότητας επιλέγεται 

‘’Συντήρηση’’/ ’’Λήξη’’/ ‘’ Βλάβες- Εκκρεμότητες’’. (Σχήμα 1.4) 

 

 
Σχήμα 1.4. Οθόνη καταγραφής στοιχείων επισκευής 

 

Στη οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνεται ο Α/Α Εργασίας για την οποία 

δηλώνεται λήξη. Τα στοιχεία της μηχανής (κωδικός, ονομασία) 

συμπληρώνονται αυτόματα. Στο ‘’Τμήμα’’ επιλέγεται το εξάρτημα της μηχανής 

που παρουσιάζει το πρόβλημα, στην περίπτωση που έχουν ήδη 

καταχωρηθεί, τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η μηχανή. Επιλέγουμε 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν ‘’Η μηχανή λειτουργεί’’ και αν ‘’ Η επισκευή ολοκληρώθηκε’’:  

 

Παρατήρηση: Αν κατά την επισκευή μιας βλάβης η μηχανή λειτουργεί 

(‘’ΝΑΙ’’), αλλά η επισκευή δεν ολοκληρώθηκε (‘’OXI’’), τότε από τη 

συγκεκριμένη βλάβη δημιουργείται μια νέα εκκρεμότητα. 

Επίσης συμπληρώνονται: 
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• ‘’Δένδρο βλαβών’’: Επιλέγουμε το πρόβλημα συντήρησης, που τελικά είχε 

η μηχανή την οποία επισκευάζουμε  

• ‘’Περιγραφή’’: Αν δεν συμπληρωθεί αυτόματα η περιγραφή της εργασίας, 

γιατί δεν είχε δηλωθεί, συμπληρώνεται τώρα.  

• ‘’Επεξήγηση Επισκευής’’: Οι εργασίες που έγιναν στη μηχανή. 

• ‘’Τεχνίτες’’: Έρχονται οι τεχνίτες που είχαν επιλεγεί κατά την έναρξη. Αν 

πρόκειται για απ’ ευθείας λήξη επιλέγονται τεχνίτες με τη γνωστή 

διαδικασία. 

• ‘’Ώρες’’: Οι ώρες που εργάστηκε για την επισκευή της συγκεκριμένης 

εργασίας ο κάθε τεχνίτης. 

• ‘’Υπερωρίες’’: Οι υπερωρίες που εργάστηκε για την επισκευή της 

συγκεκριμένης εργασίας ο κάθε τεχνίτης. 

• ‘’Λήξη’’ & ‘’Ώρα’’: Η ημερομηνία και η ώρα της λήξης επισκευής της βλάβης 

ή εκκρεμότητας. 

• ‘’Νεκρός Χρόνος’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο χρόνος που η μηχανή δεν 

δούλεψε. 
 Ο χρόνος αυτός ισούται με: 

ΒΛΑΒΕΣ = Λήξη - Δήλωση  
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ = Λήξη – Έναρξη 
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Στο φύλλο εκτύπωσης που παρουσιάζεται (Σχήμα 1.5) συμπληρώνονται 

τα στοιχεία της επισκευής και το έντυπο παραδίδεται στον υπεύθυνο 

συντήρησης . 

 
Σχήμα 1.5. Έντυπο λήξης εκκρεμότητας 

 

 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Σε σχέση με την απολογιστική καταγραφή βλαβών υπάρχουν τα εξής 

πλεονεκτήματα : 

α) γίνεται προγραμματισμός των βλαβών 

β) μπορεί να δοθεί έντυπο Εντολής Εργασίας 

γ) τα προβλήματα έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά οπότε είναι απίθανο να 

ξεχαστούν 
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 1.3 Δήλωση – Έναρξη – Λήξη  

 

Είναι η πιο σύνθετη από τις υπόλοιπες διαδικασίες οπότε απαιτεί 

πρόσθετη διαχείριση από τα άτομα της παραγωγής και των τεχνιτών για τη 

δήλωση του προβλήματος. Αποτελείται από τρία στάδια: το πρώτο είναι η 

δήλωση του προβλήματος (βλ. Παρ.1.2, Δήλωση), στο δεύτερο στάδιο ,το 

οποίο και την διαφοροποιεί από την προηγούμενη διαδικασία , γίνεται Έναρξη 

όταν αρχίζει η επισκευή του προβλήματος και τέλος όταν επιδιορθωθεί γίνεται 

Λήξη (βλ. Παρ.1.2, Λήξη). 

 
 Έναρξη 
Την εντολή εργασία για την έναρξη επισκευής μιας βλάβης ή εκκρεμότητας 

μπορούμε να τη δώσουμε επιλέγοντας την ενότητα ‘’Συντήρηση’’/‘’ 
Έναρξη’’/ ‘’ Βλάβες- Εκκρεμότητες’’. (Σχήμα 1.6). 

 

 

Σχήμα 1.6. Οθόνη εντολής έναρξης της επισκευής 

 

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα παρακάτω: 

• ‘’Α/Α εργασίας’’: Επιλέγεται από οθόνη αναζήτησης 

• ‘’Κωδικός’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο κωδικός της μηχανής. 

• ‘’Ονομασία’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η ονομασία της μηχανής. 

• ‘’Θέση’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η θέση της μηχανής. 
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• "Αιτών": Συμπληρώνεται αυτόματα το όνομα του ατόμου που δήλωσε τη 

βλάβη εκκρεμότητα. 

• "Περιγραφή": Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή της βλάβης ή της 

εκκρεμότητας.  

• ‘’Ημερομηνία’’: Η ημερομηνία έναρξης της επισκευής. 

• ‘’Ωρα’’: Η ώρα έναρξης της επισκευής.  

• ‘’Τεχνίτες’’: Επιλέγονται από πίνακα οι τεχνίτες που θα εργασθούν στην 

επισκευή.  

Στην εκτύπωση που δίνεται (Σχήμα 1.7) συμπληρώνονται οι κανονικές και 

αν υπάρχουν οι υπερωριακές ώρες που χρειάστηκε η ομάδα εργασίας και 

παρατηρήσεις που αφορούν την επισκευή. Το έντυπο παραδίδεται στον 

υπεύθυνο συντήρησης.   

  

 

Σχήμα 1.7. Έντυπο εντολής έναρξης της επισκευής 

 
Παρατήρηση: Για να είναι δυνατή η εκτύπωση μιας εντολής εργασίας, πρέπει 

πρώτα να αποθηκευτεί η έναρξη της επισκευής. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους είναι ότι: 

 α) υπάρχει real time πληροφορία, 

 β) η πληροφορία είναι πιο αξιόπιστη, 

 γ) γνωρίζουμε πού και πόσο χρόνο εργάστηκε ο κάθε τεχνίτης  

δ) υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των βαρδιών. 

 

1.4 Εργασίες 

 
Οι εργασίες που δηλώνονται στην οθόνη ‘’Δήλωση’’ εμφανίζονται στην 

οθόνη των εργασιών κατηγοριοποιημένες ανά είδος εργασίας. Στην οθόνη 

των εργασιών γίνεται η διαχείριση και ο προγραμματισμός των ενεργειών 

συντήρησης. Επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’ /’’Εργασίες’’ (Σχήμα 1.8).  

 

 

Σχήμα 1.8. Οθόνη εργασιών 

 

Η οθόνη ‘’Εργασίες’’ περιλαμβάνει πληροφορίες για τις Βλάβες, τις 

Εκκρεμότητες και την Προληπτική. Οι πληροφορίες αυτές, εμφανίζονται 

στον κατάλογο της κάθε κατηγορίας που ενεργοποιείται με το ποντίκι και 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το χρώμα με το οποίο είναι μαρκαρισμένη 

κάθε σειρά στα εξής : 
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• Λευκό : Εργασίες που δεν έχει γίνει έναρξη 

• Ροζ : Εργασίες για τις οποίες έχει γίνει έναρξη 

• Πορτοκαλί : Εργασίες για τις οποίες έχει γίνει μερική λήξη 

• Πράσινο : Εργασίες εκτός εγγύησης 

 Για την ενεργή βλάβη μπορούμε να δώσουμε εντολή εργασίας πατώντας 

την ΕΝΑΡΞΗ (Σχήμα 1.8) οπότε εμφανίζεται η οθόνη εντολής εργασίας 

(Σχήμα 1.9). 

 

 

Σχήμα 1.9. Οθόνη εντολής εργασίας 

 

Επίσης μπορεί να δοθεί εντολή εργασίας και για τις άλλες δραστηριότητες 

του προγράμματος (εκκρεμότητες, προληπτική, ασφάλεια κτλ.).  
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Πατώντας το κουμπί της εκτύπωσης εκτυπώνεται η εντολή εργασίας η 

οποία δίνεται στον τεχνίτη( ή στους τεχνίτες) που έχει ανατεθεί η 

εργασία(Σχήμα 1.10) για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία(ώρες, 

υπερωρίες κτλ.) και παραδίδεται συμπληρωμένο στον υπεύθυνο συντήρησης. 

 

 
 

Σχήμα 1.10. Οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης εντύπου εντολής εργασίας 
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Η ροή πληροφορίας στο πρόγραμμα μπορεί να αποδοθεί με το παρακάτω 

διάγραμμα: 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

ΔΗΛΩΣΗ

ΒΛΑΒΗ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η ΜΗΧΑΝΗ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΒΛΑΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

 
 

Ένα πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί είτε ως βλάβη είτε ως εκκρεμότητα. 

Στην περίπτωση που υπάρχει βλάβη η μηχανή δεν λειτουργεί. Εάν μετά την 

επέμβαση της ομάδας συντήρησης η μηχανή δεν λειτουργεί συνεχίζει να 

παραμένει ενεργή βλάβη. Εάν η μηχανή λειτουργήσει χωρίς όμως να έχει 

ολοκληρωθεί η επισκευή δηλώνεται ως εκκρεμότητα. Εάν η μηχανή 

λειτουργήσει και έχει ολοκληρωθεί η επισκευή καταγράφεται στο ιστορικό των 

βλαβών. Ως εκκρεμότητες δηλώνονται τα προβλήματα για τα οποία το 

μηχάνημα δεν σταματά την λειτουργία. Εφόσον ολοκληρωθεί η επισκευή τους 

καταγράφονται στο ιστορικό των εκκρεμοτήτων , ειδάλλως συνεχίζουν να 

αποτελούν εκκρεμότητες.  
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1.5 Αναφορές 

 

Σε ένα μηχανογραφημένο πρόγραμμα συντήρησης εκτός από την 

συστηματοποίηση  των δεδομένων του είναι σημαντική και η διεξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων  τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση 

του τμήματος συντήρησης. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην 

παραλείπεται η καταγραφή των στοιχείων με ακρίβεια από τον υπεύθυνο 

χρήσης του προγράμματος. Για την αξιολόγηση των μηχανών γίνεται 

παρακολούθηση κάποιων μεγεθών μέσω αναφορών του συστήματος, 

Επιλέγουμε ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Αναφορές’’ οι επιλογές που εμφανίζονται είναι 

οι εξής: 

• Κατάλογος ενεργειών 

• Ιστορικό Μηχανής 

• Κωδικοί Βλαβών 

• Βλάβες ανά Τμήμα 

• Μη ολοκληρωμένες Βλάβες/ Εκκρεμότητες 

• Απασχόληση Εργαζομένου 

• Αριθμός Βλαβών 

• Αριθμός Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές 

• Χρόνος Βλαβών 

• Χρόνος Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές 

• Κόστος Συντήρησης Μηχανών 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση των χειρότερων  μηχανών 

βάση του Αριθμού Βλαβών, του Χρόνου Βλαβών και του Κόστους 

Συντήρησης Μηχανών. 
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Αριθμός Βλαβών 
Εκτυπώνονται οι μηχανές που παρουσίασαν βλάβες, καθώς και το σύνολο 

των βλαβών που αντιστοιχεί στην καθεμία, για το χρονικό διάστημα, τη θέση 

που επιλέγεται και την ομάδα μηχανών. 

 

 

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων (Σχήμα  1.11) 

 

Σχήμα 1.11. Εκτύπωση Αριθμού βλαβών 
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Αριθμός Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές 
Στην οθόνη ‘’Αριθμός Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές’’ επιλέγουμε το 

χρονικό διάστημα, την τοπολογία και την ομάδα μηχανών ακριβώς όπως και 

στην οθόνη ‘’Αριθμός βλαβών’’ μόνο που σ’ αυτήν την περίπτωση  

προβάλλονται οι 10 μηχανές με τις περισσότερες βλάβες, καθώς και ο 

αντίστοιχος αριθμός βλαβών για τις συγκεκριμένες επιλογές. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακα (Σχήμα 1.12) αλλά και με την 

μορφή γραφήματος(Σχήμα 1.13 ). 

 

Σχήμα 1.12. Εκτύπωση αριθμού βλαβών  για τις 10 πρώτες μηχανές 

 

 

Σχήμα 1.13. Αριθμός βλαβών για τις 10 πρώτες μηχανές σε μορφή 

γραφήματος 
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Χρόνος Βλαβών 
Η οθόνη που παρουσιάζεται με την επιλογή ‘’ Χρόνος Βλαβών ‘’ είναι 

αντίστοιχη με την οθόνη της επιλογής ‘’Αριθμός βλαβών’’ (βλ. Παρ. 1.5.1) 

όπου επιλέγονται το χρονικό διάστημα, η τοπολογία και η ομάδα μηχανών. 

Εκτυπώνεται το σύνολο των μηχανών και ο αντίστοιχος νεκρός χρόνος (ο 

χρόνος που δεν λειτουργεί το μηχάνημα) , για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, τοπολογία και ομάδα μηχανών ( Σχήμα  1.14) 

 

 

Σχήμα 1.14. Εκτύπωση χρόνου βλαβών 
 

Χρόνος Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές 
Με την αντίστοιχη επιλογή παρουσιάζονται οι 10 μηχανές με το 

μεγαλύτερο νεκρό χρόνο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τοπολογία και 

ομάδα μηχανών. Τα αποτελέσματα μπορεί να εκτυπωθούν είτε με τη μορφή 

πίνακα (Σχήμα  1.15) είτε με τη μορφή γραφήματος (Σχήμα 1.16) 
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Σχήμα 1.15. Εκτύπωση των 10 μηχανών με τους μεγαλύτερους χρόνους 

βλαβών 

 

 

 

Σχήμα 1.16. Εκτύπωση των χρόνων βλαβών με τη μορφή γραφήματος 

 



 96

Κόστος συντήρησης μηχανών 
 

Με την επιλογή ‘’Κόστος συντήρησης μηχανών’’ παρουσιάζεται το κόστος 

συντήρησης για όλες τις μηχανές  ή τις μηχανές με εργασίες για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, τοπολογία, ομάδα μηχανών  ,μηχανή. (Σχήμα 1.17). 

Επίσης ο τύπος της αναφοράς μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανά τοπολογία ή 

ομάδα μηχανών. 

 
 

 
Σχήμα 1.17. Οθόνη κόστους συντήρησης μηχανών 

 

Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης παρουσιάζεται παρακάτω:  

 

 

Κατηγοριοποίηση 
ανά: 

• Τοπολογία 
• Ομάδα 
μηχανών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Η προληπτική συντήρηση είναι η χρονικά προγραμματισμένη συντήρηση η 

οποία έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των φθορών μέσω περιοδικών 

επιθεωρήσεων, επισκευών και αντικαταστάσεων, καθώς και τη μείωση των 

βλαβών, με τελικό αποτέλεσμα  μικρότερο κόστος τόσο για την συντήρηση 

όσο και για την παραγωγή.  Η αναγκαιότητα ενός προγράμματος προληπτικής 

συντήρησης είναι ευνόητη. Η διαχείριση ενός προγράμματος προληπτικής 

συντήρησης ξεκινάει με την διαμόρφωση του προγράμματος για μία μηχανή ή 

για μία ομάδα μηχανών από τον υπεύθυνο της συντήρησης και έπειτα με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του και την καταχώρηση των στοιχείων που 

διέπουν. 

Για τη διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης τόσο για μία 

συγκεκριμένη ομάδα μηχανών όσο και για κάθε μηχανή επιλέγουμε από το 

κύριο μενού την ‘’προληπτική’’ οι ενότητες που εμφανίζονται είναι οι εξής: 

• Προγράμματα 

• Οδηγίες 

• Ημερολόγιο  

• Απολογισμός 

• Προϋπολογισμός 

• Ώρες Λειτουργίας 

• Αναφορές  

• Μοντέλα 
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2.1 Διαμόρφωση 

 

Υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης 

με την επιλογή ‘’Προγράμματα’’ . 

Η ενότητα των προγραμμάτων υποδιαιρείται σε: 

Προγράμματα Βιβλιοθήκης: είναι γενικής μορφής και αφορούν τη 

διαμόρφωση γενικών προγραμμάτων συντήρησης για συγκεκριμένη ομάδα 

μηχανών 
Προγράμματα Μηχανής: μπορεί να βασίζονται σε κάποιο πρόγραμμα 

βιβλιοθήκης και αναφέρονται σε συγκεκριμένη μηχανή. 
Με την επιλογή  ‘’Προγράμματα’’/ ‘’Προγράμματα Βιβλιοθήκης’’ (Σχήμα 

2.1) είναι δυνατή η διαχείριση ενός προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης 

για  μία ομάδα μηχανών. 

 
Σχήμα 2.1. Οθόνη διαμόρφωσης προγράμματος για μία ομάδα μηχανών 

 
Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία: 

• "Κωδικός": Ο κωδικός του προγράμματος Βιβλιοθήκης  

• “Περιγραφή”: Η περιγραφή του προγράμματος Βιβλιοθήκης. 

• "’Άτομα’’: Ο αριθμός των τεχνιτών που θα χρειασθούν. 

• ‘’Απαιτούμενες Ώρες’’: Οι ώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

προγράμματος. 
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• ‘’Περίοδος’’: Καθορίζουμε την περίοδο εκτέλεσης του προγράμματος αν θα 

είναι σε εβδομάδες ή ώρες και συμπληρώνουμε το αντίστοιχο πεδίο που 

έχουμε επιλέξει. 

• ‘’Ομάδα Μηχανών ’’: Επιλέγουμε την ομάδα των μηχανών για την οποία 

θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα  

• ‘’Οδηγίες’’: Επιλέγουμε τις οδηγίες που θα εκτελεστούν στο πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης. 

 

Με την επιλογή  ‘’Προγράμματα’’/ ‘’Προγράμματα Μηχανή (Σχήμα 2.2) 

είναι δυνατή η διαχείριση ενός προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης για 

μία μηχανή. 

 

 
Σχήμα 2.2. Οθόνη διαμόρφωσης προγράμματος για μία μηχανή 

 
Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα παρακάτω:  

• "Κωδικός": Ο κωδικός του προγράμματος  

• ‘’Περιγραφή’’: Η περιγραφή του προγράμματος. 

• “Κωδικός”: Ο κωδικός της μηχανής  

• ‘’Περιγραφή’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή της μηχανής. 

• ‘’Τοπολογία’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η  θέση της μηχανής. 

• “Βιβλιοθήκη”: Επιλέγεται το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης που θέλουμε  

Σε περίπτωση που χρειάζεται να προστεθούν οδηγίες που αφορούν την 

συντήρησης της συγκεκριμένης μηχανής, συμπληρώνονται οδηγίες είτε 
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καινούριες είτε από τον υπάρχοντα κατάλογο. Επίσης δηλώνονται οι 

ειδικότητες των εργαζομένων που χρειάζονται για την εκτέλεση της 

προληπτικής συντήρησης. Επιπλέον συμπληρώνεται ο κατάλογος των 

ανταλλακτικών με τα απαιτούμενα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση των ανταλλακτικών.  

Παρατήρηση: Μετά τη συμπλήρωση του καταλόγου των ανταλλακτικών, 

εμφανίζεται το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν 

για το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. 

Εφόσον καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία και οι αλλαγές και αποθηκευθούν 

μπορεί να εκτυπωθεί το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Σχήμα 2.3) 

έτσι ώστε ο υπεύθυνος της προληπτικής συντήρησης να ελέγχει την 

υλοποίηση των οδηγιών του προγράμματος και εφόσον υλοποιηθούν να 

παραδοθεί στον προϊστάμενο της συντήρησης. 

 
Σχήμα 2.3. Εκτύπωση προγράμματος προληπτικής συντήρησης 



 101

2.2 Έναρξη   

 
Για την έναρξη εκτέλεσης ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης, 

επιλέγεται  ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Έναρξη’’/ ‘’Προληπτική’’ (Σχήμα 2.4) και 

συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία: 

 

 
Σχήμα 2.4. Οθόνη έναρξης προγράμματος προληπτικής συντήρησης 

 

Ο Α/Α εργασίας της προληπτικής συντήρησης, επιλέγεται από οθόνη 

αναζήτησης (πατώντας το βελάκι δίπλα στον Α/Α εμφανίζεται η οθόνη 

αναζήτησης) Η εύρεση του Α/Α εργασίας ενός προγράμματος προληπτικής 

συντήρησης γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Πατώντας την εκτέλεση (7) στην οθόνη αναζήτησης εμφανίζονται όλα τα 

προγράμματα προληπτικής συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο σύστημα και 

δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Για να γίνει ευκολότερα και γρηγορότερα η 

αναζήτηση, δίνονται κάποια φίλτρα αναζήτησης. Τα φίλτρα αυτά είναι: 

ημερομηνία (Από – Έως), τοπολογία, μηχανή και πρόγραμμα. Ωστόσο 

υπάρχουν και φίλτρα που αφορούν την ταξινόμηση των προγραμμάτων 

(Σειρά εμφάνισης ανάλογα με: Πρόγραμμα, Α/Α, Μηχανή, Ημερομηνία). Με 

την "Εκτέλεση" εμφανίζονται τα προγράμματα προληπτικής που ικανοποιούν 

τα κριτήρια αναζήτησης. Με την "Ανάκτηση" (√) ή με διπλό κλικ στο ενεργό 

πρόγραμμα, επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. 

Μπορούμε με την "Έξοδο" να ακυρώσουμε την αναζήτηση. 



 102

Ο ‘’Κωδικός’’, η ‘’Ονομασία’’, η ‘’Τοπολογία’’ της μηχανής και ο ‘’Κωδικός’’, 

καθώς και η ‘’Περιγραφή’’ του προγράμματος συμπληρώνονται αυτόματα. Ως  

ημερομηνία έναρξης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης  δηλώνεται 

η τρέχουσα. Επίσης δηλώνονται και τα ονόματα των τεχνιτών που θα 

εκτελέσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με εκτύπωση στο έντυπο που 

εξάγεται (Σχήμα 2.5) υπάρχουν κατηγοριοποιημένες οι οδηγίες και 

συμπληρώνεται η υλοποίηση τους, καθώς επίσης και οι ώρες εργασίας των 

τεχνικών που εργάστηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 
 

 
Σχήμα 2.5. Εκτύπωση έναρξης προγράμματος προληπτικής συντήρησης 
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2.3 Λήξη 

 

Για να δηλωθεί η Λήξη ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης 

επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’ / ‘’Λήξη’’ / ‘’Προληπτική’’ (Σχήμα 2.6) και 

συμπληρώνονται τα πεδία: 

 

 
 

Σχήμα 2.6. Οθόνη λήξης προγράμματος προληπτικής συντήρησης 

 

Ο Α/Α εργασίας της Προληπτικής συντήρησης, επιλέγεται από οθόνη 

αναζήτησης με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στην παρ.2.2 

Ο ‘’Κωδικός’’, η ‘’Ονομασία’’, και ο ‘’Κωδικός’’ της μηχανής, καθώς και η 

‘’Περιγραφή’’ του προγράμματος συμπληρώνονται αυτόματα. Ως  ημερομηνία 

λήξης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης  δηλώνεται η τρέχουσα 

και συμπληρώνεται αυτόματα. 

Η οθόνη της Λήξης Προληπτικής Συντήρησης, αποτελείται από 3 

επιμέρους ενότητες, οι οποίες είναι: 

Α. Οδηγίες: Τσεκάρονται ‘’√’’, οι οδηγίες που εκτελέστηκαν.  

Β. Τεχνίτες: Συμπληρώνονται οι ώρες και υπερωρίες που εργάστηκε ο κάθε 

τεχνίτης. 

Γ. Εκκρεμότητες: Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, καταγράφονται στο αντίστοιχο 

πεδίο και τσεκάρονται ‘’√’’, αν έχουν επισκευασθεί. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Εφόσον  κάποιες οδηγίες δεν έχουν σημειωθεί με ‘’√’’ τότε 

περνάνε στο σύστημα ως εκκρεμότητες. 
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Στην εκτύπωση της που προκύπτει από την λήξη του προγράμματος 

Προληπτικής Συντήρησης περιέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την 

υλοποίηση της.(Σχήμα 2.7) 

 
 

Σχήμα 2.7: Εκτύπωση υλοποίησης προγράμματος προληπτικής συντήρησης 
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2.4 Μοντέλα βελτιστοποίησης 

 

Η βασική μας επιδίωξη από ένα μηχάνημα και περαιτέρω από ολόκληρο 

τον εξοπλισμό είναι η εκτέλεση κάποιων εργασιών. Το ζητούμενο είναι η 

διατήρηση της απόδοσης των υπηρεσιών ενός μηχανήματος με τον πιο 

οικονομικό τρόπο. 

 

Συντήρηση – Αντικατάσταση Μηχανήματος 
Η χρήση του μοντέλου αυτού αποσκοπεί, με την επεξεργασία των 

κατάλληλων δεδομένων, να υπολογίσει αν μια μηχανή πρέπει να συνεχίσει να 

λειτουργεί ή είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί, γιατί η συντήρησή της είναι 

πλέον ασύμφορη. Επιλέγουμε  ‘’Προληπτική’’/ ’’Μοντέλα’’ (Σχήμα 2.8): 

 

 
Σχήμα 2.8: Οθόνη συντήρησης-αντικατάστασης μηχανήματος 

 

Συμπληρώνουμε αρχικά τον κωδικό της μηχανής και  η περιγραφή της 

συμπληρώνεται αυτόματα. 

Παρατήρηση: Τα στοιχεία αγοράς συμπληρώνονται αυτόματα με την επιλογή 

της μηχανής ή αν δεν είχαν καταχωρηθεί, συμπληρώνονται στη συνέχεια. 

Κατόπιν συμπληρώνονται:  
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• ‘’Ημερομηνία Αγοράς’’: Η ημερομηνία που αγοράστηκε η μηχανή. 

• ‘’Τιμή Αγοράς’’: Η τιμή που αγοράστηκε η μηχανή. 

• ‘’Μέσο επιτόκιο’’: Έχει καθοριστεί στην τιμή 10%, αλλά υπάρχει η 

δυνατότητα αλλαγής του, ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς. 

• ‘’Σημερινή τιμή αγοράς’’: Υπολογίζεται αυτόματα η σημερινή τιμή αγοράς.  

• ‘’Τιμή Μεταπώλησης’’: Υπολογίζεται αυτόματα η τιμή μεταπώλησης. 

• ‘’Χρόνοι’’: Αν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα, συμπληρώνονται 

αυτόματα: ο νεκρός χρόνος που δεν λειτουργούσε η μηχανή καθώς και ο 

χρόνος που απαιτήθηκε για την επισκευή και τη συντήρηση της, τόσο για 

το διάστημα από σήμερα μέχρι ένα έτος πριν, όσο και στο σύνολο ζωής 

της μηχανής. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται. 

• ‘’Κόστη’’: Το ίδιο συμβαίνει και με τα στοιχεία που αφορούν τα κόστη των 

ανταλλακτικών, της χαμένης παραγωγής και των επισκευών συντήρησης, 

τόσο για το διάστημα από σήμερα μέχρι ένα έτος πριν, όσο και στο σύνολο 

ζωής της μηχανής. 

• Με τον “Υπολογισμός”, υπολογίζονται αυτόματα το “Μέσο Ετήσιο 

Κόστος” και το “Κόστος Έτους”. Σε περίπτωση που το “Κόστος  Έτους” 

είναι μεγαλύτερο από το “Μέσο Ετήσιο Κόστος”, τότε προτείνεται η 

μηχανή να αντικατασταθεί γιατί η λειτουργία της είναι ασύμφορη.  

 

Το μοντέλο αντικατάστασης μηχανήματος βασίζεται στην παρακάτω σχέση: 

∫+=
T 

0 
dt (t) c

T
1

T
S-C  (T) c                                  

όπου: 

C: η αξία αγοράς μηχανήματος 

S: η αξία μεταπωλήσεως του 

T: η διάρκεια που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα 

c(t): η συνάρτηση του κόστους συντηρήσεως, δηλαδή το κόστος 

συντηρήσεως στο χρονικό διάστημα (t, t+dt) 

c(T): το μέσο συνολικό κόστος ανά χρονική μονάδα στη διάρκεια του χρόνου 

T. 

Το μηχάνημα πρέπει να το αντικαταστήσουμε την χρονική μονάδα στην οποία 

ισχύει η παραπάνω σχέση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Η διαχείριση των ανταλλακτικών είναι σημαντική διαδικασία σε ‘ένα τμήμα 

συντηρήσεως. Η έλλειψη ενός ανταλλακτικού, σε περίπτωση βλάβης μπορεί 

να επιφέρει αλλαγή στη ροή εργασίας καθώς ο χρόνος επιδιόρθωσης 

εξαρτάται άμεσα από τη διάθεση του. Επίσης τόσο το κόστος του 

ανταλλακτικού όσο και της παραγγελίας του είναι σημαντικά στοιχεία που 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαχείριση των ανταλλακτικών. 

Η διαχείριση των στοιχείων των ανταλλακτικών γίνεται επιλέγοντας από το 

κεντρικό μενού την  ‘’Αποθήκη’’ και εμφανίζονται οι εξής ενότητες: 

• Προμήθειες 

• Εξαγωγές 

• Αποθέματα 

• Ανταλλακτικά 
 

Με την  διαχείριση της αποθήκης των ανταλλακτικών ρυθμίζονται οι 

προμήθειες των ανταλλακτικών έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα αλλά ούτε 

και πλεόνασμα ανταλλακτικών. Βασικό στάδιο της διαχείρισης των 

ανταλλακτικών αποτελεί και η καταγραφή των εξαγωγών των ανταλλακτικών 

κάθε φορά που χρησιμοποιούνται για μία εργασία έτσι ώστε οι ποσότητες που 

υπάρχουν στις αποθήκες να ανταποκρίνονται στα αληθινά αποθέματα.  

 

3.1 Καταγραφή ανταλλακτικών 

 
Για την διαχείριση της αποθήκης ανταλλακτικών γίνεται αρχικά η 

καταγραφή των ανταλλακτικών και κατόπιν από στο αρχείο που δημιουργείται 

ελέγχονται όλες οι κινήσεις τους (εισαγωγές, εξαγωγές). Για την καταγραφή 

των ανταλλακτικών επιλέγεται ‘’Αποθήκη’’/ ‘’Ανταλλακτικά’’/ 
‘’Ανταλλακτικά’’ (Σχήμα 3.1 ) Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται όλα τα 

στοιχεία των ειδών της εταιρίας. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα 

παρακάτω: 
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Σχήμα 3.1 οθόνη καταγραφής στοιχείων ανταλλακτικών 

 

• “Κωδικός”: Ο κωδικός του είδους. 

• “Περιγραφή”: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του είδους. 

• ‘’Τύπος’’: Επιλέγεται ο τύπος του είδους. 

• ‘’Τιμή’’: Η τιμή του είδους. 

• ‘’Νόμισμα’’: Το νόμισμα που αντιστοιχεί στην τιμή. 

• ‘’Χρώμα’’: Το χρώμα του είδους. 

 

Παρατήρηση: Τα πεδία “Κωδικός”, “Περιγραφή” και ‘’Τύπος’’ είναι 

υποχρεωτικά.  

Η οθόνη των ειδών αποτελείται από έντεκα επιμέρους ενότητες, οι οποίες 

είναι: Ομάδες (ή Ποσότητες, όταν δε δηλώνονται ομάδες), Μονάδες, 

Εναλλακτικά, Παράμετροι, Ειδικά, Πελάτες, Προμηθευτές, Περιγραφές, 

Τμήματα, Σχέδια. 

 

3.2 Προμήθεια ανταλλακτικών 

 

Για την προμήθεια ανταλλακτικών ακολουθείται μία σειρά διαδικασιών: 

αρχικά γίνεται αίτηση της παραγγελίας η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και 

κατόπιν να γίνει η παραγγελία. Αυτή η διαδικασία της προμήθειας των 

ανταλλακτικών είναι χρονοβόρα και πολλές επιχειρήσεις για την απλούστευση 

των διαδικασιών χρησιμοποιούν μόνο το τελικό στάδιο το οποίο είναι η 
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παραγγελία των ανταλλακτικών η οποία καλύπτεται από την οθόνη των 

προμηθειών. Επιλέγεται  ‘’Προμήθειες’’ / ‘’Προμήθειες’’ (Σχήμα 3.2) 

 

 
Σχήμα 3.2: Οθόνη προμηθειών 

 

Αρχικά επιλέγεται ο προμηθευτής προς τον οποίο απευθύνεται η 

παραγγελία. Έπειτα το τμήμα στο οποίο απευθύνεται η προμήθεια. 

Συμπληρώνουμε γενικές παρατηρήσεις για την συγκεκριμένη προμήθεια. Η 

Ημ/νία Αίτησης συμπληρώνεται αυτόματα με την τρέχουσα ημερομηνία και 

μπορεί να αλλάξει. Στην “Επιθυμητή παραλαβή”: Η ημερομηνία στην οποία 

επιθυμούμε να γίνει η παραλαβή. Στην “Ημερομηνία παραλαβής” την 

ημερομηνία που έγινε η παραλαβή καθώς και τον αριθμό παραστατικού. 

• “Ολοκλήρωση”: Μπαίνει ‘’√’’ όταν η προμήθεια ολοκληρώθηκε. 

• “Α/Α Προμήθειας”: Συμπληρώνεται αυτόματα με την αποθήκευση (ο 

επόμενος αριθμός της τελευταίας καταχώρησης που έγινε). 

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία με τις γενικές πληροφορίες για την 

προμήθεια, καταχωρούμε τα είδη που θέλουμε να προμηθευτούμε. Η 

συμπλήρωση των πεδίων παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

• “Κωδικός”: Ο κωδικός του είδους. Με διπλό κλικ εμφανίζεται η οθόνη 

αναζήτησης.  

• “Περιγραφή”: Περιγραφή του είδους που θέλουμε να προμηθευτούμε. 

• “Προμήθεια”: Η ποσότητα που θέλουμε να προμηθευτούμε. 

• “Μονάδα”: Η βασική μονάδα του συγκεκριμένου είδους. 
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• “Τιμή”: Η αξία του είδους και επιλέγεται το νόμισμα στο οποίο γίνονται οι 

συναλλαγές για το είδος αυτό. 

 

Στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο επιλογές: 

Α. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

Πατώντας το κουμπί «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ» εμφανίζονται όλα τα ανταλλακτικά 

που έχει εγκριθεί η προμήθειά τους και θα αγοραστούν από τον προμηθευτή 

που έχει επιλεγεί στην οθόνη των προμηθειών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

Στην οθόνη των ειδικών δίνεται η δυνατότητα να αντιστοιχιστούν τα 

προμηθευόμενα είδη με συγκεκριμένη μηχανή. 

Στο έντυπο προμήθειας που εκτυπώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι ακόλουθες πληροφορίες(Σχήμα 3.3): 

 

 

Σχήμα 3.3: Εκτύπωση δελτίου παραγγελίας 

 

• Περιγραφή ανταλλακτικού. Μέσα στην περιγραφή εκτυπώνονται και όλα τα 

τεχνικά του στοιχεία. 

• Κωδικός προμηθευτή. Εκτός από τον κωδικό της εταιρίας εκτυπώνεται και 

ο κωδικός του προμηθευτή γεγονός που θα διευκολύνει τον προμηθευτή 

για την καλύτερη ταυτοποίηση και ανεύρεση του ανταλλακτικού. 

• Παρατηρήσεις. Για κάθε ανταλλακτικό μπορούν να εμφανίζονται ειδικά 

σχόλια που κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στον προμηθευτή. 
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Μία πολύ χρήσιμη λειτουργία της οθόνης των προμηθειών είναι αυτή της 

αναζήτησης των ανταλλακτικών. Η οθόνη της αναζήτησης των ειδών (Σχήμα 

3.4) εμφανίζεται πατώντας το βελάκι δίπλα στον κωδικό της οθόνης των 

προμηθειών (Σχήμα 3.2). 

 

 
 

Σχήμα 3.4: Οθόνη αναζήτησης ειδών 
 
Στην οθόνη αναζήτησης των ειδών μπορούμε να επιλέξουμε να 

εμφανιστούν τα ανταλλακτικά κάτω του ελαχίστου προς παραγγελία. 

Επιλέγεται κάτω ελαχίστου και με το κουμπί της εκτέλεσης (7) εμφανίζονται οι 

κωδικοί και η περιγραφή των ανταλλακτικών. Με την επιλογή όλων εισάγονται 

αυτά τα ανταλλακτικά στην οθόνη των προμηθειών. 
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3.3 Εξαγωγές 

 
Η εξαγωγή ανταλλακτικού μπορεί να γίνει από τις υπάρχουσες χορηγήσεις 

ανταλλακτικών που υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα με Α/Α Δελτίου, ή 

και μεμονωμένα για έναν Α/Α Εργασίας. Επιλέγεται ‘’Εξαγωγές’’/‘’ 
Εξαγωγές’’.(Σχήμα 3.5) 

 

 
 

Σχήμα3.5: Οθόνη δήλωσης εξαγωγής ανταλλακτικών 

 

•  ‘’Α/Α Δελτίου’’: Ο Α/Α Δελτίου Χορήγησης ή Εξαγωγής. 

• ‘’Ημερομηνία’’: Η ημ/νία Εξαγωγής του ανταλλακτικού (τρέχουσα του 

συστήματος). 

• ‘’Α/Α Εργασίας’’: Ο Α/Α εργασίας για τον οποίο γίνεται η εξαγωγή. 

• ‘’Μηχανή’’: Ο κωδικός της μηχανής που αναφέρεται στο συγκεκριμένο Α/Α 

Εργασίας (συμπληρώνεται αυτόματα). 

• ‘’Περιγραφή’’: Η ονομασία της μηχανής (συμπληρώνεται αυτόματα). 

• ‘’Θέση’’: Η θέση στην οποία βρίσκεται η μηχανή (συμπληρώνεται 

αυτόματα). 

• ‘’Κωδικός’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ή επιλέγεται το ανταλλακτικό που 

θέλουμε να χορηγηθεί  

• ‘’Περιγραφή’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του ανταλλακτικού 

που χορηγείται. 
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• ‘’Αποθήκη’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η ποσότητα από τα ανταλλακτικά 

που υπάρχουν στην αποθήκη.  

• ‘’Εξαγωγή’’: Συμπληρώνουμε την ποσότητα των ανταλλακτικών που θα 

εξαχθούν.  

Παρατήρηση: Αν η ποσότητα εξαγωγής είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα 

αποθήκης, βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα. 
 

3.4 Απογραφή  

 

Για την απογραφή που γίνεται στην αποθήκη του εργοστασίου 

χρησιμοποιείται  οθόνη της απογραφής. Επιλέγεται ‘’Αποθέματα’’/ 
‘’Απογραφή’’ (Σχήμα 3.6) 

 

 
Σχήμα 3.6: Οθόνη απογραφής 

 

• ‘’Τύπος’’: Επιλέγεται ο τύπος του είδους (Ανταλλακτικού). 

• ‘’Ημερομηνία’’: Η ημερομηνία της απογραφής. 

• ‘’Από – Έως’’: Επιλέγεται το σύνολο των ειδών στο οποίο θα γίνει 

απογραφή. 

• Πατώντας την ‘’Εκτέλεση’’, εμφανίζονται όλα τα δεδομένα. 

• ‘’Κωδικός’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο κωδικός του είδους. 

• ‘’Περιγραφή’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του είδους. 

• ‘’Μονάδα’’: Η βασική μονάδα του είδους. 
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• “Τρέχουσα Ποσότητα”: Συμπληρώνεται αυτόματα με την ποσότητα της 

προηγούμενης απογραφής.  

• “Απογραφή”: Η ποσότητα που υπάρχει πραγματικά στην αποθήκη του 

εργοστασίου και καταχωρείται από το χρήστη.  

 

3.5 Μοντέλα βελτιστοποίησης 

 
Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας 
Ακολουθώντας τα κλασσικά μοντέλα διοίκησης αποθεμάτων και σύμφωνα 

με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στη βάση δεδομένων, ο χρήστης μπορεί 

να υπολογίσει τις βέλτιστες ποσότητες MIN, MAX για κάθε ανταλλακτικό. 

Επιλέγεται ‘’Προμήθειες’’/ ‘’Μοντέλα’’. (Σχήμα 3.7) 

 

 
 

Σχήμα 3.7: Οθόνη υπολογισμού βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας ανταλλακτικών 

 

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα παρακάτω: 

• Κωδικός: Επιλέγεται ο κωδικός του ανταλλακτικού  

• Περιγραφή: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του ανταλλακτικού. 

• Κατηγορία: Συμπληρώνεται αυτόματα η κατηγορία στην οποία ανήκει το 

ανταλλακτικό. 
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Παρατήρηση: Τα υπόλοιπα στοιχεία αν έχουν καταχωρηθεί, 

συμπληρώνονται αυτόματα, διαφορετικά συμπληρώνονται από το χρήστη. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: 

• Αξία: Η αξία του ανταλλακτικού. 

• Ετήσια Ζήτηση: Η ετήσια ζήτηση του ανταλλακτικού. 

• Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοσή του 

ανταλλακτικού. 

• Κόστος Παραγγελίας: Το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

παραγγελίας. 

• Ετήσια Λειτουργία: Η ετήσια λειτουργία του εργοστασίου σε ημέρες. 

Πατώντας το "Υπολογισμός", υπολογίζονται αυτόματα η Βέλτιστη ποσότητα 

παραγγελίας και η ελάχιστη ποσότητα. 

Η οθόνη της εκτύπωσης που προκύπτει είναι η παρακάτω: 
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Η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας είναι η ποσότητα εκείνη για την οποία 

το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο. Ο υπολογισμός της διαφέρει ανάλογα με 

το σύστημα της ζήτησης  και του χρόνου ικανοποιήσεως της παραγγελίας 

(στο Maintenance Educational Tool υπολογίζεται μόνο για συστήματα όπου η 

ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση) : 

Α. Η ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση:  το σύστημα δεν πρέπει 

να βρεθεί καμία στιγμή χωρίς απόθεμα.    

 
 

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 

 
1

22
IC
ZCQo =    

όπου 

Z: η ετήσια ζήτηση 

C2: το κόστος παραγγελίας 

I: ποσοστό ετήσιου κόστους συντήρησης ανταλλακτικού 

C1: η αξία του ανταλλακτικού 

Για να μη βρεθούμε χωρίς απόθεμα η παραγγελία θα γίνεται όταν το απόθεμα 

φτάσει στην στάθμη Α. 

 
Στάθμη παραγγελίας: 

A= zt 

όπου   

z : η ζήτηση στη μονάδα του χρόνου και t ο χρόνος ικανοποίησης της 

παραγγελίας. 
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Β. Μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση : είναι δυνατόν να 

μην υπάρχει απόθεμα όταν ζητείται ,η ζήτηση ικανοποιείται όταν γίνει νέα 

παραλαβή. 

 

 
 

 

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 
 

1

22
IC
ZCQo =

3

31

C
CIC +  

 

όπου  

C3 : το κόστος της καθυστερημένης ζητήσεως της παραγγελίας 

 
Στάθμη παραγγελίας: 

 

)(
2

313

12

CICC
ICZCztA
+

−=  
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Γ. Η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή:  το απόθεμα δεν αγοράζεται 

αλλά παράγεται από την επιχείρηση εάν έχει τις κατάλληλες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. 

 

 

 
 

 
 

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 

 

)1(

2

1

2
0

R
kIC

ZCQ
−

=  

 

όπου  

k : ο ρυθμός κατανάλωσης 

R: ο ρυθμός παραγωγής 

 
Στάθμη παραγγελίας: 

 

 
 
 

ztA =
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Οι δείκτες αποτελούν ένα τρόπο αξιολόγησης κάποιων στόχων που 

θέτονται από την επιχείρηση. Πρόκειται για κάποιες σχέσεις οι οποίες 

αποδίδουν την αποτελεσματικότητα κάποιων ενεργειών σε σχέση με 

κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση. 

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε ‘’Διαχείριση’’    ‘’Δείκτες’’ (Σχήμα  4.1) 

Με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, υπολογίζονται 

10 Δείκτες αξιολόγησης. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα παρακάτω: 

• ‘’Έτος’’: Το έτος για το οποίο θα υπολογιστούν οι Δείκτες. 

• ‘’Σχόλια’’: Καταχωρούνται διάφορα σχόλια. 

• ‘’Υπολογισμός Όλων’’: Πατώντας το κουμπί υπολογίζονται όλοι οι Δείκτες 

αυτόματα. 

 

 
 

Σχήμα 4.1: Οθόνη υπολογισμού δεικτών αξιολόγησης 

 

 

Στη συνέχεια αναλύεται ξεχωριστά ο κάθε δείκτης. 
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Δ1 
 

μηχανικών Αριθμός
ής προληπτικαΠρογράμματ

=A  

 

• ‘’Αριθμός Μηχανικών’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο Αριθμός των τεχνιτών 

που εργάστηκαν, στο έτος που δηλώθηκε ή δίνεται από το χρήστη, στην 

περίπτωση που δεν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα. 

• ‘’Α’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο αριθμός των Προγραμμάτων προληπτικής 

συντήρησης προς τον αριθμό των μηχανικών που εργάστηκαν. 

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την 

επιχείρηση.  

 
Δ2 

 

βλαβών ηςεπιδιόρθωσ Χρόνος
ής προληπτικτων προγραμμάΧρόνος

=Β  

 

• ‘’Β’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων 

προληπτικής συντήρησης  προς τον Χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών. Ο 

δείκτης αυτός αξιολογεί την αποδοτικότητα του προγράμματος της 

προληπτικής συντήρησης 

Στόχος: ο δείκτης να κυμαίνεται εντός μιας ορισμένης περιοχής που ορίζεται 

από το τμήμα συντήρησης.  

 
Δ3 
 
• ‘’C’’: Υπολογίζεται αυτόματα η Πιστότητα Εκτέλεσης των Προγραμμάτων 

σε ημέρες. 

Στόχος: η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση του δείκτη στην 

προβλεπόμενη από την επιχείρηση τιμή.  
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Δ4 
 

Μηχανών Αριθμός
Βλαβών Αριθμός

=D  

 

• ‘’D’’:   Υπολογίζεται αυτόματα ο Αριθμός Βλαβών  προς τον Αριθμό 

Μηχανών. Ο δείκτης αυτός παρέχει το μέσο αριθμό βλαβών ανά μηχανή. 

Στόχος: η μείωση του δείκτη. 

 

Δ5 
 

μηχανών Αριθμός
 χρόνος Νεκρός

=E  

 

• ‘’Ε’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Νεκρός Χρόνος προς τον Αριθμό των 

Μηχανών. Ο δείκτης αυτός αποδίδει το μέσο χρόνο ακινησίας ανά μηχανή. 

Στόχος: η μείωση του δείκτη  

 
Δ6 
 
• ‘’F’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Μέσος Χρόνος αποκατάστασης Βλαβών 

(MTTR). 

Στόχος: η μείωση του δείκτη 

 
Δ7 
 
• ‘’G’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Μέσος Χρόνος αποκατάστασης των 

εκκρεμοτήτων (MTTR). 

Στόχος: η μείωση του δείκτη 
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Δ8 
 

εργασιών Κύκλος
 ώνανταλακτικ Αξία

=H  

 

• ‘’Κύκλος Εργασιών’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο Κύκλος Εργασιών ή 

δίνεται από το χρήστη, αν δεν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα. 

• ‘’Η’’: Υπολογίζεται αυτόματα η Αξία των Ανταλλακτικών προς τον Κύκλο 

Εργασιών. 

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την 

επιχείρηση.  

 
Δ9 
 
• ‘’Ι’’: Υπολογίζεται αυτόματα το ποσοστό οργάνωσης των Θέσεων 

αποθήκης. 

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την 

επιχείρηση.  

 
Δ10 
 

βλαβών κώνανταλλακτι Κόστος
ής προληπτικκώνανταλλακτι Κόστος

=J  

 

‘’J’’:  Υπολογίζεται αυτόματα το Κόστος των Ανταλλακτικών για την 

Προληπτική προς το Κόστος των Ανταλλακτικών για τις Βλάβες. Ο δείκτης 

αυτός φανερώνει κατά πόσο η επιχείρηση ακολουθεί σωστά την προληπτική 

συντήρηση. 

Στόχος: ο δείκτης να κυμαίνεται εντός μιας ορισμένης περιοχής που ορίζεται 

από το τμήμα συντήρησης.  
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Β. 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 
Άσκηση 1 
 
Α) Δίνονται 5 περιγραφές προβλημάτων και θα πρέπει να δηλωθούν στο 

Maintenance Educational Tool ως : βλάβες, εκκρεμότητες, ασφάλεια. 

Β) Για τη βλάβη να δοθεί εντολή εργασίας και να ολοκληρωθεί εισάγοντας τα 

στοιχεία της επισκευής. 

1) Μηχανή λείανσης με κωδικό 1.2NHA.350 παρουσιάζει πρόβλημα στην 

τροχαλία της, πρέπει να αντικατασταθεί. 

2) Πρέσα με κωδικό 6ΠΣ01 εμφανίζει διαρροή λαδιού, πρέπει να 

αντικατασταθεί ο σωλήνας 

3) Στον τόρνο με κωδικό 0ΤΝ01 υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας στο μοτέρ, 

πρέπει να αντικατασταθεί το τροφοδοτικό 

4) Μηχάνημα ψύξης με κωδικό 4-50-22-01 παρουσιάζει δυσλειτουργία στο 

ψυκτικό του σύστημα , πρέπει να συμπληρωθεί φρέον. 

5)Σε πιεστικό πόσιμου νερού  με κωδικό 4-70-23-06 είναι χαλασμένη η αντλία, 

πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη στην αντλία τροφοδοσίας νερού. 

6) Γυμνά καλώδια σε φρέζα με κωδικό 7ΦΧ02  εμφανίζουν σπινθήρα. 

Επιβάλλεται η κάλυψη τους για λόγους ασφαλείας. 

 

ΛΥΣΗ: 
 

Α) Για την δήλωση των προβλημάτων επιλέγεται  από το μενού 

‘’Συντήρηση’’/ ‘’Δήλωση’’. Εισάγονται α) ο κωδικός της μηχανής. Αυτόματα 

συμπληρώνεται η τοποθεσία. β) Το είδος του προβλήματος. γ) Ο αιτών  και δ) 

τι αποτελεί: βλάβη, εκκρεμότητα ή ασφάλεια. 

            

1) Μηχανική- βλάβη 

2) Μηχανική- εκκρεμότητα 

3) Ηλεκτρική- βλάβη 

4) Ψυκτική- εκκρεμότητα 
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5) Υδραυλική- βλάβη 

6) Ηλεκτρική- Ασφάλεια 

 

Β) Για να δοθεί εντολή εργασίας επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Εργασίες’’ 

επιλέγεται η βλάβη με τα ζητούμενα στοιχεία γίνεται ανάθεση σε τεχνίτες και 

γίνεται έναρξη . 

 
Άσκηση 2 
 
Α) Ο υπεύθυνος συντήρησης μίας βιομηχανικής μονάδας διερευνά ποίες 

μηχανές χρίζουν αντικατάστασης. Πως θα πρέπει να διερευνήσει ποιες 

μηχανές είναι πιθανόν να αντικατασταθούν και από αυτές ποίες είναι 

οικονομικά ασύμφορες και θα αντικατασταθούν: Η διερεύνηση να γίνει για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2002 έως και σήμερα.   

 

ΛΥΣΗ: 
 

Αρχικά θα πρέπει να επιλεχθούν οι χειρότερες μηχανές βάση κάποιων 

κριτηρίων και κατόπιν να ελεγχθεί αν η συντήρηση τους ή η αντικατάσταση 

τους είναι η οικονομικά συμφέρουσα λύση. Η εύρεση για τις χειρότερες 

μηχανές γίνεται βάσει: του αριθμού βλαβών, του χρόνου βλαβών και του 

κόστους συντήρησης για το διάστημα 1/1/2002 έως 1/1/2006 για όλο το 

εργοστάσιο και για τις μηχανές με εργασίες. Επιλέγεται από το κεντρικό μενού 

‘’Συντήρηση’’/ ‘’Αναφορές’’ και από τις επιλογές που εμφανίζονται 

επιλέγουμε αντίστοιχα τον αριθμό βλαβών ή τον χρόνο βλαβών και 

συμπληρώνεται το διάστημα για το οποίο μας ζητούνται οι αναφορές. Εφόσον 

δεν ζητείται συγκεκριμένη τοπολογία ή ομάδα μηχανών επιλέγεται το 

εργοστάσιο και οι ομάδες γενικά. Με το πλήκτρο της προεπισκόπησης της 

εκτύπωσης μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα στην οθόνη του 

υπολογιστή.  ( Εφόσον ο σκοπός μας είναι να βρεθεί η χειρότερη μηχανή 

μπορούμε επιλέξουμε να μας εμφανιστούν μόνο οι δέκα χειρότερες μηχανές 

σε κάθε περίπτωση ). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για την χειρότερη 

μηχανή και για τον αριθμό βλαβών και για τον χρόνο βλαβών συμπίπτουν. Η 

κλώστρια 1008 ατράκτων με κωδικό ΚΛ02 είναι η χειρότερη μηχανή βάση 

αριθμού βλαβών και χρόνου βλαβών. 
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Για την αναφορά του κόστους συντήρησης συμπεριλαμβάνονται και οι 

μηχανές με εργασίες. Η χειρότερη μηχανή βάση του κόστους συντήρησης 

είναι η Φυγόκεντρη αντλία με κωδικό Α324. Η διερεύνηση για το αν είναι 

οικονομικά συμφέρουσα η συντήρηση της ή η μηχανή χρίζει αντικατάστασης 

θα γίνει και για τις δύο μηχανές με την επιλογή ‘’Προληπτική’’/ ’’Μοντέλα’’/ ‘’ 
Συντήρηση /Αντικατάσταση ‘'. 

 

Β) Η φυγόκεντρη αντλία με κωδικό Α324 αγοράσθηκε στις 11/01/2002 στην 

τιμή των 1500 € . Το ετήσιο κόστος συντήρησης της ανέρχεται σε 3535 € το 

συνολικό κόστος 8263 € ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανά έτος σε 587 €  

και συνολικό κόστος ανταλλακτικών 1388 €. 

 Είναι οικονομικά συμφέρουσα η συντήρηση της αντλίας ή θα πρέπει να 

αντικατασταθεί ;    

 

ΛΥΣΗ: 

Από το κεντρικό μενού επιλέγεται ‘’Προληπτική’’/ ’’Μοντέλα’’. Στην 

οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνεται ο κωδικός της μηχανής, (η περιγραφή 

συμπληρώνεται αυτόματα), η ημερομηνία αγοράς και η τιμή αγοράς. Η 

σημερινή τιμή αγοράς καθώς και η τιμή μεταπώλησης υπολογίζονται 

αυτόματα για επιτόκιο 10%. Συμπληρώνονται και οι τιμές του ετήσιου και 

συνολικού κόστους των ανταλλακτικών και της συντήρησης και με τον 

υπολογισμό εμφανίζονται το μέσο ετήσιο κόστος και το κόστος έτους. Εάν το 

κόστος έτους είναι μεγαλύτερο από το μέσο ετήσιο κόστος η συντήρηση της 

αντλίας είναι ασύμφορη και πρέπει να αντικατασταθεί. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :  

Μέσο Ετήσιο Κόστος 2.792 € < Κόστος Έτους 4.122 €. 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Άσκηση 3 

Α) Διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης για έναν κινητήρα 

ΚΝ065. Δίνεται μία λίστα με: οδηγίες, συχνότητα, ειδικότητες. Να διαμορφωθεί 

το κατάλληλο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. 

 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της 

μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

2 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου 5 μήνες Μηχανολόγος  

3 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL 6 μήνες Μηχανολόγος  

4 Ενυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων 3 μήνες Μηχανολόγος  

5 

Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο 

λιπαντικό 6 μήνες Μηχανολόγος  

6 Λάδωμα 14 εβδ Μηχανολόγος  

7 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

8 Αλλαγή λαδιού μηχανής 12 μήνες Μηχανολόγος  

9 

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος τάνυσης-

λίπανση 3 μήνες Μηχανολόγος  

10 Καθαρισμός χώρου moter από σκόνες 3 εβδ Ηλεκτρολόγος 

11 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού 6 μήνες Μηχανολόγος  

12 Γρασάρισμα κουζινέτων 6 μήνες Μηχανολόγος  

13 

Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν των 

βεντιλατέρ 3 μήνες Μηχανολόγος  

14 

Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, του 

φίλτρου πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

15 

Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης του 

ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ 6 μήνες Μηχανολόγος  

16 

Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας 

όλων των καλωδίων των βαλβίδων των 

ασφαλειών και των διακοπτών 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

17 

Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας οριστικής 

διακοπής λειτουργίας θερμοκρασίας 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 
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18 

Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό καλής 

ποιότητας 4 μήνες Μηχανολόγος  

19 

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων και 

αισθητήρα θερμοκρασίας 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

20 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

21 Καθάρισμα φωτοκύτταρων 1 μήνας Ηλεκτρολόγος 

22 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

23 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων 10 μήνες Μηχανολόγος  

24 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

25 Έλεγχος βαλβίδων νερού 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

26 Έλεγχος συστήματος οδήγησης ταινίας 1εβδ. Μηχανολόγος  

27 Έλεγχος διακοπτών 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

28 

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες ON – 

OFF 3 μήνες Μηχανολόγος  

29 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

30 Ηλεκτρολογικός έλεγχος 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

31 Καθαρισμός ράουλων κίνησης 1 μήνας Μηχανολόγος  

32 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο  7 μήνες Μηχανολόγος  

 

ΛΥΣΗ: 
 

Προτείνεται η συχνότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων να είναι πάνω 

από μήνα έτσι ώστε να μην εισάγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εξάλλου, 

οι ημερήσιες, οι εβδομαδιαίες και οι μηνιαίες οδηγίες δεν παρακολουθούνται 

από ένα πληροφοριακό σύστημα επειδή συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της 

καθημερινότητας. 

Επίσης, καλό είναι τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης να 

συμπίπτουν χρονικά. Δηλαδή, όταν σταματά η λειτουργία της μηχανής για τον 

ετήσιο, λόγου χάρη, έλεγχο, παράλληλα να διενεργηθεί και ο εξαμηνιαίος και 

τριμηνιαίος έλεγχος, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδιακοπεί η λειτουργία της 

μηχανής σύντομα. Έτσι, όταν θα δίνεται εντολή για ετήσια προληπτική 

συντήρηση, ταυτόχρονα θα εκτελείται ο τριμηνιαίος και ο εξαμηνιαίος έλεγχος. 

Αντίστοιχα, η εντολή για εξαμηνιαίο έλεγχο, περιλαμβάνει και τον τριμηνιαίο 

έλεγχο.Επομένως, με βάση τις συχνότητες των οδηγιών που έχουμε συλλέξει, 
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οργανώνουμε προγράμματα προληπτικής συντήρησης. Η συχνότητα 

εκτέλεσης των προγραμμάτων εκφράζεται σε εβδομάδες. Επομένως, οι 

συχνότητες των προγραμμάτων αποτυπώνονται ως δώδεκα (τριμηνιαίο 

πρόγραμμα), είκοσι έξι (εξαμηνιαίο πρόγραμμα) και πενήντα δύο εβδομάδες 

(ετήσιο πρόγραμμα). Μία εναλλακτική πολιτική που να ακολουθεί την ίδια 

λογική είναι η κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων σε διμηνιαία, 

τετραμηνιαία και ετήσια.  

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι εκτός από τις οδηγίες που έχουν 

συχνότητα ακριβώς 3, 6 ή 12 μήνες, υπάρχουν και κάποιες που η συχνότητά 

τους είναι διαφορετική από αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπεισέρχεται η 

κρίση του υπεύθυνου συντήρησης. Αρχικά, δε λαμβάνουμε υπόψη μας τις 

οδηγίες που έχουν συχνότητα μικρότερη ή ίση του μήνα. Επίσης, 

μεταβάλλουμε τις συχνότητες που χρειάζεται έτσι ώστε να συμπίπτουν με τις 

υπόλοιπες συχνότητες και, τελικά, να μη χρειάζεται να διακόπτουμε πολλές 

φορές τη λειτουργία της μηχανής, παρά μόνο στους 3, στους 6 και στους 12 

μήνες. 

Έτσι, λοιπόν, παραλείπονται οι παρακάτω οδηγίες:   

 

Α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Καθαρισμός χώρου moter από σκόνες 3 εβδ Ηλεκτρολόγος 

2 Καθάρισμα φωτοκυττάρων 1 μήνας Ηλεκτρολόγος 

3 Έλεγχος συστήματος οδήγησης ταινίας 1εβδ. Μηχανολόγος  

4 Καθαρισμός ράουλων κίνησης 1 μήνας Μηχανολόγος  

 

Επίσης, διαφοροποιούμε τη συχνότητα των παρακάτω οδηγιών: 

 

Α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

2 Λάδωμα 3 μήνες Μηχανολόγος  

3 

Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό καλής 

ποιότητας 3 μήνες Μηχανολόγος  

4 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων 12 μήνες Μηχανολόγος  

5 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο  6 μήνες Μηχανολόγος  
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Τελικά, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

Α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της 

μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

2 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

3 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL 6 μήνες Μηχανολόγος  

4 Εξυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων 3 μήνες Μηχανολόγος  

5 

Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο 

λιπαντικό 6 μήνες Μηχανολόγος  

6 Λάδωμα 3 μήνες Μηχανολόγος  

7 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

8 Αλλαγή λαδιού μηχανής 12 μήνες Μηχανολόγος  

9 

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος τάνυσης-

λίπανση 3 μήνες Μηχανολόγος  

10 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού 6 μήνες Μηχανολόγος  

11 Γρασάρισμα κουζινέτων 6 μήνες Μηχανολόγος  

12 

Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν των 

βεντιλατέρ 3 μήνες Μηχανολόγος  

13 

Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, του 

φίλτρου πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

14 

Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης του 

ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ 6 μήνες Μηχανολόγος  

15 

Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας 

όλων των καλωδίων των βαλβίδων των 

ασφαλειών και των διακοπτών 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

16 

Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας οριστικής 

διακοπής λειτουργίας θερμοκρασίας 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

17 

Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό καλής 

ποιότητας 3 μήνες Μηχανολόγος  
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18 

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων 

και αισθητήρα θερμοκρασίας 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

19 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

20 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

21 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων 12 μήνες Μηχανολόγος  

22 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

23 Έλεγχος βαλβίδων νερού 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

24 Έλεγχος διακοπτών 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

25 

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες ON 

– OFF 3 μήνες Μηχανολόγος  

26 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

27 Ηλεκτρολογικός έλεγχος 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

28 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο  6 μήνες Μηχανολόγος  

 

Σειρά, τώρα, έχει η ομαδοποίηση των οδηγιών. Η πρώτη ομαδοποίηση θα 

γίνει με κριτήριο τη συχνότητα της οδηγίας. 

 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της 

μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

2 Εξυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων 3 μήνες Μηχανολόγος  

3 Λάδωμα 3 μήνες Μηχανολόγος  

4 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

5 

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος 

τάνυσης-λίπανση 3 μήνες Μηχανολόγος  

6 

Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν 

των βεντιλατέρ 3 μήνες Μηχανολόγος  

7 

Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας 

όλων των καλωδίων των βαλβίδων των 

ασφαλειών και των διακοπτών 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

8 

Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό 

καλής ποιότητας 3 μήνες Μηχανολόγος  



 131

9 

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών 

εξαρτημάτων και αισθητήρα θερμοκρασίας 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

10 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

11 

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες 

ON – OFF 3 μήνες Μηχανολόγος  

 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

2 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL 6 μήνες Μηχανολόγος  

3 

Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο 

λιπαντικό 6 μήνες Μηχανολόγος  

4 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού 6 μήνες Μηχανολόγος  

5 Γρασάρισμα κουζινέτων 6 μήνες Μηχανολόγος  

6 

Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, του 

φίλτρου πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

7 

Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης 

του ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ 6 μήνες Μηχανολόγος  

8 

Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας οριστικής 

διακοπής λειτουργίας θερμοκρασίας 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

9 Έλεγχος βαλβίδων νερού 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

10 Έλεγχος διακοπτών 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

11 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

12 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο  6 μήνες Μηχανολόγος  

 

 

Α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Αλλαγή λαδιού μηχανής 12 μήνες Μηχανολόγος  

2 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

3 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων 12 μήνες Μηχανολόγος  

4 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

5 Ηλεκτρολογικός έλεγχος 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 
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Στη συνέχεια, γίνεται ακόμα μία κατηγοριοποίηση με κριτήριο την 

ειδικότητα του τεχνίτη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

 

1ΚΝ065 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της 

μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

2 Εξυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων 3 μήνες Μηχανολόγος  

3 Λάδωμα 3 μήνες Μηχανολόγος  

4 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής 3 μήνες Μηχανολόγος  

5 

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος 

τάνυσης-λίπανση 3 μήνες Μηχανολόγος  

6 

Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν 

των βεντιλατέρ 3 μήνες Μηχανολόγος  

7 

Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό 

καλής ποιότητας 3 μήνες Μηχανολόγος  

8 

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες 

ON – OFF 3 μήνες Μηχανολόγος  

 

2ΚΝ065 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 

Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας 

όλων των καλωδίων των βαλβίδων των 

ασφαλειών και των διακοπτών 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

2 

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών 

εξαρτημάτων και αισθητήρα θερμοκρασίας 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

3 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης 3 μήνες Ηλεκτρολόγος 

 

3ΚΝ065 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

2 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL 6 μήνες Μηχανολόγος  

3 Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο 6 μήνες Μηχανολόγος  



 133

λιπαντικό 

4 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού 6 μήνες Μηχανολόγος  

5 Γρασάρισμα κουζινέτων 6 μήνες Μηχανολόγος  

6 

Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, 

του φίλτρου πετρελαίου 6 μήνες Μηχανολόγος  

7 

Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης 

του ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ 6 μήνες Μηχανολόγος  

8 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο  6 μήνες Μηχανολόγος  

 

4ΚΝ065 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 

Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας 

οριστικής διακοπής λειτουργίας 

θερμοκρασίας 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

2 Έλεγχος βαλβίδων νερού 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

3 Έλεγχος διακοπτών 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

4 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης 6 μήνες Ηλεκτρολόγος 

 

5ΚΝ065 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Αλλαγή λαδιού μηχανής 12 μήνες Μηχανολόγος  

2 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων 12 μήνες Μηχανολόγος  

 

6ΚΝ065 

α/α Οδηγία Συχνότητα Ειδικότητα 

1 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

2 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

3 Ηλεκτρολογικός έλεγχος 12 μήνες Ηλεκτρολόγος 

 

Οι παραπάνω ομάδες οδηγιών αποτελούν η κάθε μία ένα πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης το οποίο με τη σειρά του πρέπει να καταχωρηθεί σε 

κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης. Για τη διαμόρφωση των παραπάνω 

προγραμμάτων επιλέγεται ‘’Προληπτική’’/ ‘’Προγράμματα’’ / ’’Προγράμματα 
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μηχανής’’ συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιέχει το κάθε πρόγραμμα και 

αποθηκεύεται. Για κάθε πρόγραμμα υπάρχει και ξεχωριστή κωδικοποίηση 

που μας επιτρέπει εύκολα στο μέλλον να ανατρέξουμε σε αυτό το πρόβλημα 

όποτε χρειαστεί. Γενικότερα, προγράμματα προληπτικής που πρόκειται να 

εφαρμοστούν και στο μέλλον καλό είναι να καταχωρούνται σε μία βιβλιοθήκη 

προγραμμάτων ‘’Προληπτική’’/ ‘’Προγράμματα’’ / ’’Προγράμματα 
βιβλιοθήκης ’’.  Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ύπαρξη πολλών μηχανών 

ίδιου τύπου σε ένα εργοστάσιο όπου εφαρμόζονται προγράμματα 

προληπτικής συντήρησης σε διαφορετικές ημερομηνίες. 

 

Β) Για το πρόγραμμα προληπτικής 3ΤΝ065 που διαμορφώθηκε, να δοθεί 

εντολή εργασίας και να καταχωρηθούν τα απολογιστικά στοιχεία της 

προληπτικής συντήρησης. 

 

ΛΥΣΗ: 

Επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Εργασίες’’  και προληπτική. Επιλέγεται το 

πρόγραμμα με τον κωδικό 3ΤΝ065 και γίνεται έναρξη. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Άσκηση 4 

Προσδιορισμός των ανταλλακτικών προς παραγγελία: 

1) Να δοθεί εντολή για προμήθεια των ανταλλακτικών που βρίσκονται κάτω 

της ελάχιστης ποσότητας για τις επόμενες δύο βδομάδες. 

 

ΛΥΣΗ: 
 
Από την επιλογή ‘’Αποθήκη’’ / ‘’Προμήθειες’’ / ‘’Προμήθειες’’ ανοίγει η 

οθόνη της παραγγελίας των ανταλλακτικών. Πατώντας το βελάκι δίπλα στον 

κωδικό εμφανίζεται η οθόνη της αναζήτησης των ειδών. Στην οθόνη 

αναζήτησης μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανιστούν τα ανταλλακτικά των 

οποίων οι ποσότητες είναι κάτω του ελαχίστου. Επιλέγεται κάτω ελαχίστου και 

με το κουμπί της εκτέλεσης (κεραυνός) εμφανίζονται οι κωδικοί και η 

περιγραφή των ανταλλακτικών. Με την επιλογή όλων και το κουμπί της 

επιστροφής εισάγονται αυτά τα ανταλλακτικά στην οθόνη των προμηθειών. 

(Στην οθόνη των προμηθειών έχουν εισαχθεί τα ανταλλακτικά κάτω της 

ελάχιστης ποσότητας). Για κάθε ανταλλακτικό επιλέγεται ο προμηθευτής 

καθώς και η επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής. Με προεπισκόπηση της 

εκτύπωσης εμφανίζεται το δελτίο παραγγελίας.  

 

2) Προσδιορισμός και παραγγελία των ανταλλακτικών τις προληπτικής 

συντήρησης του επόμενου μήνα. 

 

ΛΥΣΗ: 
 
Αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστούν τα προγράμματα της προληπτικής 

για τον επόμενο μήνα  

α) Από την οθόνη των εργασιών. Επιλέγεται  ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Εργασίες’’ 

επιλέγεται να εμφανιστούν οι εργασίες της προληπτικής για το χρονικό 

διάστημα έως και τον  επόμενο μήνα. Από τις εργασίες που εμφανίσθηκαν 

χρησιμοποιείται ο κωδικός του προγράμματος έτσι ώστε να προσδιοριστούν 

τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα προληπτικής. 
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β) Από την επιλογή ‘’Προληπτική’’ / ‘’Προγράμματα’’/ ‘’Προγράμματα 

Μηχανής’’ πατώντας το βελάκι δίπλα από τον κωδικό εμφανίζεται η οθόνη 

εύρεσης προγραμμάτων προληπτικής. Πληκτρολογούμε τον κωδικό του 

προγράμματος  και με το κουμπί της εκτέλεσης(κεραυνός) εμφανίζονται όλα 

τα στοιχεία του προγράμματος και εισάγονται. Στα ανταλλακτικά εμφανίζονται 

τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για επιλεγμένο πρόγραμμα 

προληπτικής. Η παραγγελία των ανταλλακτικών που βρέθηκαν γίνεται από 

την οθόνη των προμηθειών. (Άσκηση 1)  

 

Άσκηση 5 
 

Α) Η ετήσια ανάγκη για φίλτρα λαδιού με κωδικό ΦHF-16 σε μία βιομηχανία 

είναι 100 μονάδες. Κάθε φίλτρο στοιχίζει 4,75 € και κάθε φορά που αγοράζει 

ανεξάρτητα με το μέγεθος της παραγγελίας ξοδεύει 10 € . Ο χρόνος 

παράδοσης των φίλτρων είναι 10 μέρες και η ετήσια λειτουργία των 

μηχανημάτων είναι 350 μέρες. Ποια η βέλτιστη και ποια η ελάχιστη ποσότητα 

παραγγελίας;   

 

ΛΥΣΗ: 
Επιλέγεται ‘’Αποθήκη’’ / ‘’Προμήθειες’’/ ‘’Μοντέλα’’ και εμφανίζεται η 

οθόνη υπολογισμού της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας ανταλλακτικών. 

Συμπληρώνεται ο κωδικός των φίλτρων και εμφανίζεται αυτόματα η ονομασία 

και η περιγραφή του ανταλλακτικού. Συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

Αξία: 4,75 

Ετήσια ζήτηση:100 

Χρόνος παράδοσης: 10 

Κόστος παραγγελίας: 10 

Ετήσια λειτουργία: 350 

Με τον υπολογισμό βλέπουμε την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας και την 

ποσότητα που πρέπει να διατηρούμε στην αποθήκη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 52,98 δηλ. 53 τεμάχια 

Ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να βρίσκεται στην αποθήκη: 2,86 δηλ. 3 

τεμάχια 
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Β) Αν αλλάξει ο χρόνος παράδοσης και το κόστος παραγγελίας κατά  30% 

πως επηρεάζεται η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας; Συμπεράσματα. 

 

ΛΥΣΗ: 

Εάν στο Α’ μέρος της άσκησης αυξηθεί το κόστος παραγγελίας κατά 30% 

θα γίνει 13 €. υπολογίζουμε την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας με το νέο 

κόστος και βλέπουμε ότι η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας έχει αυξηθεί σε 

60,41 τεμάχια και η ελάχιστη ποσότητα αποθέματος έχει παραμείνει στα 2,86 

τεμάχια. 

Εάν αυξηθεί ο χρόνος παράδοσης κατά 30% θα γίνει 13 μέρες.  Η βέλτιστη 

ποσότητα παραγγελίας παραμένει ίδια 52,98 τεμάχια ενώ η ελάχιστη 

ποσότητα αποθέματος αυξάνεται σε 3,71 τεμάχια. Εάν αυξηθούν και τα δύο 

συγχρόνως τότε υπάρχει αύξηση τόσο στην βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας 

όσο και στην ελάχιστη ποσότητα αποθέματος.  
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Άσκηση 6 

Ο υπεύθυνος συντήρησης μίας επιχείρησης διαπίστωσε ότι η 

Διαθεσιμότητα των μηχανών έχει πέσει σε σχέση με το προηγούμενο έτος . 

Να γίνουν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης της διαθεσιμότητας των 

μηχανών. 

 

ΛΥΣΗ:  
Διαθεσιμότητα: η πιθανότητα ενός μηχανήματος να είναι διαθέσιμο όταν 

ζητηθεί.  

 

ηςεπιδιόρθωσ χρόνοςςλειτουργία χρόνος
ςλειτουργία χρόνος

χρόνο συνολικό
ςλειτουργία χρόνος

+
==A   

 

MTTRMTTF
MTTF

ηςεπιδιόρθωσ χρόνος μέσοςςλειτουργία χρόνος μέσος
ςλειτουργία χρόνου  τουόρος μέσος

+
=

+
=  

 

Προτείνεται η παρακολούθηση του MTTR μέσου χρόνου επιδιόρθωσης και 

του αριθμού βλαβών, παραμέτρων που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα. Για 

την παρακολούθηση των δεικτών επιλέγεται από το κεντρικό μενού 

‘’Διαχείριση’’ / ‘’Δείκτες’’ και συμπληρώνονται τα στοιχεία του κάθε δείκτη 

(έτος, σχόλια κτλ.). Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται μία πιθανή 

πορεία των μέτρων απόδοσης που οδήγησε στην μείωση της διαθεσιμότητας 

και οι τρόποι αντιμετώπισης της. 
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Ελέγχονται οι δείκτες Δ4 και Δ6, δηλαδή ο Αριθμός βλαβών ανά αριθμό 

μηχανών και ο MTTR αντίστοιχα, για το τωρινό και  προηγούμενο έτος και 

παρατηρείται ότι ο Δ4 έχει αυξηθεί ενώ ο Δ6 έχει μειωθεί. Η μείωση του MTTR 

είναι επιθυμητή καθώς αυξάνει την διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τον ορισμό 

της. Η αύξηση του δείκτη Δ4, δηλαδή του αριθμού βλαβών μειώνει την 

διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Οπότε η παρακολούθηση θα επικεντρωθεί 

στον Δ4 και στις παραμέτρους που οδήγησαν στην αύξηση του. Η ταχύτητα 

αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων καθώς και ο οι εργασίες προληπτικής/ 

εργασίες βλαβών είναι δύο παράμετροι που μπορεί να οδήγησαν στην 

αύξηση του αριθμού βλαβών. Ελέγχονται οι δείκτες Δ2, χρόνος 

προγραμμάτων προληπτικής / χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών και ο Δ7, ο 

μέσος χρόνος αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων και παρατηρείται μείωση 

των δεικτών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση προκάλεσε την 

αύξηση του αριθμού βλαβών.   

Για την μείωση του Δ2 ερευνάται και η συμπεριφορά δύο επιπλέον δεικτών 

του Δ1, αριθμό προγραμμάτων/ Μηχανή και του Δ3, της πιστότητας εκτέλεσης 

των προγραμμάτων. Παρατηρείται αύξηση του Δ1 επιθυμητό αποτέλεσμα 

καθώς η αύξηση του αριθμού προγραμμάτων προληπτικής συντελεί στη 

μείωση των βλαβών. Παρατηρείται όμως και αύξηση των ημερών της 

πιστότητας εκτέλεσης των προγραμμάτων ανεπιθύμητη έκβαση καθώς με την 

Διαθεσιμότητα Μηχανών ä  

Αριθμός Βλαβών ã  ΜΤΤR   ä  

Ταχύτητα αποκατάστασης  
εκκρεμοτήτων ä  

 

Προληπτική/ Βλάβες ä  

Αριθμός Προγραμμάτων/  
Μηχανή ã  

Πιστότητα εκτέλεσης ã  
 

 



 140

καθυστέρηση της εφαρμογής των προγραμμάτων της προληπτικής αυξάνεται 

ο αριθμός βλαβών.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης της διαθεσιμότητας 

προτείνεται η αύξηση της ταχύτητας αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων 

δηλαδή των προβλημάτων που εμφανίζονται χωρίς να σταματούν την 

λειτουργία της μηχανής έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός βλαβών καθώς 

προλαμβάνεται η μετατροπή των εκκρεμοτήτων σε βλάβες. Επίσης ο αριθμός 

βλαβών μπορεί να μειωθεί αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων της προληπτικής συντήρησης έναντι των βλαβών με την 

αύξηση της πιστότητας εκτέλεσης προγραμμάτων (μείωση σε ημέρες).  
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