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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στόχος κάθε επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία της είναι η σωστή 

λειτουργία των διαφόρων συστημάτων του τεχνολογικού εξοπλισμού σε 

συνδυασμό με την επίτευξη του ελαχίστου κόστους επισκευών και συντήρησης.  

Είναι γνωστό πόσο μεγάλη είναι η εξάρτηση της παραγωγής και σε ποσότητα και 

σε ποιότητα από την σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων (μηχανών ,υλικών, 

κ.α.). Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, με την αλματώδη εξέλιξη των μηχανών, την 

αυτοματοποίηση και τα νέα συστήματα παραγωγής ,η σχέση αυτή γίνεται ολοένα 

και μεγαλύτερη. 

Το 1950 ο Ιαπωνικής καταγωγής Seiichi Nakajima ξεκίνησε να μελετά την 

Αμερικανική μέθοδο της προληπτικής συντήρησης (preventive maintenance). To  

1962 επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Αμερική.  Από τότε κάθε χρόνο 

επισκέπτονταν Αμερικανούς και Ευρωπαίους παραγωγούς για να μελετήσει τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής  τους και να μάθει περισσότερα για τα συστήματά τους 

της προληπτικής συντήρησης.  Με την βοήθεια αυτών των εμπειριών κατάφερε να 

αναπτύξει την ολική παραγωγική συντήρηση (total productive maintenance) και να 

την εισάγει στην Ιαπωνία το1971 για πρώτη φορά.  Το Σεπτέμβριο του 1987 

οδήγησε μια ομάδα σπουδαστών του τομέα συντήρησης της Ιαπωνίας ,στην 

Αμερική.  Κατά την παραμονή τους την οποία υποστήριζε το institute of industrial 

engineers έδωσαν πολλαπλές παρουσιάσεις της ΤΡΜ σε διάφορες επιχειρήσεις 

καθώς επίσης και στο 4ο διεθνές συνέδριο συντήρησης στο Σινσινάτι. 

Αυτή η συνεργασία του κατασκευαστικού τομέα και του τομέα συντήρησης 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αυξάνει έντονα την παραγωγικότητα ,την 

ποιότητα, βελτιστοποιεί το κόστος κύκλου ζωής των μηχανών και τέλος διευρύνει 

τις γνώσεις όλων των εργαζομένων. 

Η εισαγωγή της ΤΡΜ απαιτεί μερικά χρόνια αφού είναι απαραίτητο να 

διαφοροποιηθεί ο τρόπος σκέψης των εργατών. Καταλληλότερη χρονική στιγμή 

για την εισαγωγή νέων μέτρων όπως της ΤΡΜ είναι όταν μια επιχείρηση βρίσκεται 

σε πολύ χαμηλό σημείο δηλαδή όταν υπάρχει κρίση. Είναι μεγάλο σφάλμα να 

πιστέψει κανείς ότι η ΤΡΜ ως δευτερεύον προϊόν μπορεί ν' αποκτηθεί με 

καινούργιες εργασιακές δομές ή ομαδικές εργασίες και αυτό γιατί απαιτείται 

εντατική και συνεχή αφοσίωση στη δουλειά. 
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Τώρα πλέον υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές της ΤΡΜ σε Ιαπωνικές, 

κινέζικες, κορεάτικες επιχείρησης καθώς επίσης και στην Βραζιλία, στις ΗΠΑ και σ 

'ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία 

αυτοχαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρος σε κάθε νέα ανάπτυξη στοχεύει στην ΤΡΜ. Η 

εταιρεία ΟΡΕL με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, εισήγαγε την ΤΡΜ ως 

μέρος μιας συνολικής στρατηγικής μαζί με ομαδική εργασία και ενός ιδανικού 

συστήματος πληροφοριών και όλα μαζί υπό την ονομασία ΟΜΜS ( ΟΡΕL 

Maintenance Management System). Οι ιδέες του Νακαjima βρήκαν εφαρμογή και 

στην FORD με την ονομασία FTPM (FORD ΤοταΙ Productive Maintenance). Στην 

VW υπάρχουν πρώτες ενδείξεις καθώς και κάποια «προγράμματα πιλότος» ότι η 

ΤΡΜ αποτελεί μέρος του Just in time συστήματος παραγωγής που εφαρμόζεται. Η 

εταιρεία AUDI προσανατολίστηκε, κατά την οριοθέτηση των επιχειρησιακών της 

στόχων και αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτών, προς την μέθοδο αυτή χωρίς 

όμως να την εφαρμόσει κατά την υλοποίηση αυτών των στόχων. 

Η επιτυχία της μεθόδου είναι μεγάλη. Για παράδειγμα ο ΡΜ τίτλος που 

απονέμεται για την πιο επιτυχή εισαγωγή της ΤΡΜ, από το 1971 μέχρι το 1982 

δηλαδή σε 12 χρόνια δόθηκε σε 51 εργοστάσια και από το 1982 μέχρι το 1987 σε 

65 εργοστάσια. Αυτό δείχνει ότι για τα πρώτα 12 χρόνια υπήρχε  ένας μέσος όρος 

4-5 εργοστασίων ανά έτος ενώ για τα επόμενα 5 χρόνια ο αυτός ο μέσος όρος 

έγινε τριπλάσιος. Ακόμη θα πρέπει να προστεθεί ότι τα αποτελέσματα των νικητών 

αυτών βελτιώνονται κάθε χρόνο. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 60% και οι 

απρόσμενες βλάβες μειώθηκαν από 1/100 μέχρι και 1/500 δηλαδή σε μηδενικό 

όριο. 

 

Η παρούσα λοιπόν διπλωματική εργασία ασχολείται με την παρουσίαση της 

πιο σύγχρονης μεθοδολογίας συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού γνωστή 

ως ολική παραγωγική συντήρηση (TPM), καθώς και την δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού οδηγού εφαρμογής ολικής παραγωγικής συντήρησης ( e-Οδηγός 

ΤΡΜ). 

 

 Τελειώνοντας στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες 

μας στον υπεύθυνο της διπλωματικής εργασίας κ. Ιωάννη Λ. Μπακούρο για την 

σημαντικότατη βοήθειά του κατά την εκπόνησή της. 

Επίσης θέλουμε να αφιερώσουμε την εργασία αυτή στους γονείς μας που τόσο 

μας συμπαραστάθηκαν σ’ όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

α. Προβληματισμός 

Μέχρι τη δεκαετία του ’70 αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα συντήρησης. 

Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονταν για Τεχνολογικά συστήματα που βρίσκονταν 

ήδη σε λειτουργία. Με λίγα λόγια ο σχεδιασμός του εργοστασίου με τον σχεδιασμό 

της συντήρησης του εξοπλισμού, στο μόνο σημείο που συνδυάζονταν ήταν στον 

τομέα της κοστολόγησης. Έτσι λοιπόν για πολλά χρόνια επικρατούσε η νοοτροπία 

ότι το τμήμα συντήρησης είναι ένα ξεχωριστό τμήμα της επιχείρησης. Σκοπός 

αυτού του τμήματος ήταν να επεμβαίνει είτε όταν παρουσιαζόταν βλάβη σε κάποιο 

από τα συστήματα είτε να επεμβαίνει προληπτικά και να αντικαθιστά τα μέρη 

εκείνα των συστημάτων τα οποία είχαν φτάσει στο όριο ζωής τους. 

Ο παραπάνω τρόπος σχεδιασμού του τμήματος συντήρησης δεν ήταν 

ικανοποιητικός διότι αφενός οι χρόνοι αποκαταστάσεως των βλαβών ήταν σε 

πολλές περιπτώσεις υπερβολική αφετέρου το κόστος της συντήρησης υψηλό.  

Όσο λοιπόν περνούσαν τα χρόνια η ανάγκη να διατηρούνται όλα τα τεχνολογικά 

συστήματα μιας επιχείρησης σε λειτουργία και μάλιστα να βρίσκονται στην 

καλύτερη δυνατή τους κατάσταση, γινόταν επιτακτική.  Τα μέχρι τότε συστήματα 

συντήρησης δεν μπορούσαν ν’ ακολουθήσουν τους γρήγορους ρυθμούς των 

μεθόδων παραγωγής με αποτέλεσμα το πρόβλημα του κόστους συντήρησης να 

μεγαλώνει. 

Ένα ακόμη σημείο το οποίο προβλημάτισε τους μηχανικούς συντήρησης 

ήταν ο διαχωρισμός των θέσεων εργασίας μέσα στις παραγωγικές μονάδες. Η 

πλήρης εξειδίκευση της θέσης εργασίας περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης. Σε πολλά 

εργοστάσια οι χειριστές των μηχανών δεν γνωρίζουν πως μπορούν να 

διορθώσουν ή και να συντηρήσουν τις μηχανές τους και εκείνοι που γνωρίζουν δεν 

επιτρέπεται να το κάνουν γιατί είναι αρμοδιότητα κάποιον άλλων. Αυτή η 

κατάσταση όμως οδηγεί στην μείωση της παραγωγής γιατί πολλές φορές ο 

συντηρητής δεν μπορεί να δώσει το παρόν για να εκτελέσει μια διόρθωση ή να 

προλάβει τα πρώτα συμπτώματα μιας επερχόμενης βλάβης. 

Η απάντηση σ’ αυτόν τον προβληματισμό ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 

’70 στην Ιαπωνία. Μια νέα τεχνική συντήρησης άρχισε να εφαρμόζεται η οποία δεν 

ήταν τίποτε παραπάνω παρά η μέχρι τότε Αμερικανικές πολιτικές συντήρησης σε 

συνδυασμό όμως με θεωρίες του ελέγχου ποιότητας και της συμμετοχής των 

εργαζομένων.  Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής κατάφεραν να συντηρούν τον 
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σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στην επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μικρό κόστος συντήρησης. 

 

β. Δομή της εργασίας. 

Η πορεία που ακολουθείται στην εργασία αυτή έχει ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η εξέλιξη της συντήρησης μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ’70.  Στο τμήμα αυτό της εργασίας δίνονται όλα εκείνα τα στοιχεία 

που βοηθούν για να αξιολογηθούν τα συστήματα συντήρησης.  Στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά στις τεχνικές συντήρησης που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του ’70  παρουσιάζοντας τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Το κόστος 

συντήρησης και οι παράγοντες που το επηρεάζουν εξετάζονται σ’ αυτό το 

κεφάλαιο. Τέλος θα αναφερθούν οι στόχοι της συντήρησης και πως μπορεί να 

ελεγχθεί  εάν αυτοί επετεύχθησαν με τη βοήθεια αριθμοδεικτών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην ολική παραγωγική 

συντήρηση μαζί με μια μικρή αναφορά στον εμπνευστή της μεθόδου τον Ιάπωνα 

S. Nakajima. Στη συνέχεια αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές η ΤΡΜ 

χαρακτηρίζεται ως κερδοφόρα παραγωγική συντήρηση. Τέλος αναφέρεται πως με 

την μέθοδο αυτή κατάφεραν να υπερβούν κάποια όρια και πώς μπορεί η μέθοδος 

αυτή να μεγιστοποιήσει την ολική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της ολικής παραγωγικής 

συντήρησης (ΤΡΜ) που είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 

’70 και βρίσκει μέχρι σήμερα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην βιομηχανία.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δώδεκα στάδια εφαρμογής της σε 

μια παραγωγική μονάδα όπου μέσα από αυτά τα στάδια φαίνεται ολόκληρη η 

πορεία εισαγωγής και ανάπτυξης της μεθόδου μέσα σε μια παραγωγική μονάδα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή αναφορά σ' ένα από τους βασικούς 

παράγοντες ανάπτυξης της ΤΡΜ, τις μικροομαδικές δραστηριότητες. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση της μεθόδου αυτής, 

αναφέρονται τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την εργασία συγκρίνοντας 

όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με την ΤΡΜ. 

Στο παράρτημα είναι ο e – οδηγός TPM που δημιουργήθηκε ως ένα απλό 

και εύχρηστο εγχειρίδιο εφαρμογής της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ μέχρι την δεκαετία του ’70   

 

 

1.1. Στρατηγικές συντήρησης μέχρι την δεκαετία του 

70. 

 

Η συμπεριφορά απώλειας ακινησίας μιας μηχανής επηρεάζεται από δύο 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η κατασκευή της μηχανής όπου 

κατασκευή εννοούμε την Τεχνολογική (Τεχνική) διαμόρφωση, τα χαρακτηριστικά 

απόδοσης και τα υλικά που μπορεί να επεξεργαστή. Ο δεύτερος παράγοντας είναι 

ο χρόνος λειτουργίας. 

Προσδοκώμενος βαθμός διαθεσιμότητας της εγκατάστασης είναι απόφαση 

διαχειριστικού τύπου και ως τέτοια είναι στενά συνδεδεμένη με την εκλεγόμενη 

στρατηγική συντήρησης και φυσικά με το συνοδευόμενο κόστος αυτής. Για το θέμα 

του κόστους της συντήρησης γίνεται αναφορά στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού. 

Για την εκλογή της στρατηγικής συντήρησης διατίθενται αρχικά τρεις θεμελιώδεις 

στρατηγικές. 

 

1.1.1Αντικατάσταση μετά από βλάβη. (Breakdown 

maintenance) 
 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε μέχρι τη δεκαετία του ’50 με όχι και τόσο 

θεαματικά αποτελέσματα. Ονομάστηκε μάλιστα πυροσβεστική μέθοδος επειδή 

λειτουργεί όπως και η πυροσβεστική δηλαδή μόλις κάπου ξεσπάσει φωτιά τρέχουν 

για να την σβήσουν. Πρόκειται για μία μέθοδο που όπου κι αν εφαρμόστηκε 

δημιούργησε προβλήματα στην λειτουργία και στον ρυθμό παραγωγής. Φυσικά 

όλα αυτά τα προβλήματα είχαν βαρύτατες οικονομικές συνέπειες στις επιχειρήσεις. 

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το υπερβολικά 

μεγάλο κόστος διακοπής λειτουργίας ενός μηχανήματος, για λόγους περιοδικής 

συντήρησης, να επιβάλλει την επέμβαση μόνο σε περιπτώσεις βλάβης. Βασικό 

επίσης μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η αύξηση της πιθανότητας 

πρόκλησης εργατικού ατυχήματος.  

Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθώς επίσης και η αυτοματοποίηση των 

μηχανών και των μεθόδων παραγωγής ανάγκασαν τους ειδικούς να στραφούν 

προς αναζήτηση καινούργιων μεθόδων συντήρησης. 
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1.1.2. Προληπτική συντήρηση. (preventive 

maintenance) 

 

 Στην δεκαετία του ’50 αφού πλέον είχε γίνει απ’ όλους δεκτό ότι η 

αντικατάσταση μετά από βλάβη ήταν ένα ασύμφορο σύστημα συντήρησης, 

αποφάσισαν ότι έπρεπε να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να προβλέπει με 

μεγάλη πιθανότητα μια επικείμενη βλάβη.  Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η προληπτική 

συντήρηση. Προληπτική συντήρηση (preventive maintenance) είναι η συνεχή ή 

προγραμματισμένη επιθεώρηση ή η αντικατάσταση κομματιών και εγκαταστάσεων 

που φέρουν μεγάλο κίνδυνο ακινησίας. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής 

συντήρησης έδωσε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα κυρίως γιατί το κόστος για μια 

προγραμματισμένη αντικατάσταση είναι μικρότερο από μια απρογραμμάτιστη.  Οι 

βασικοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι τρεις: 

 

1. Στη μη προγραμματισμένη αντικατάσταση σχεδόν πάντα υπάρχει 

κάποιος χρόνος αναμονής. 

2. Ο πραγματικός χρόνος εκτελέσεώς μιας αντικαταστάσεως είναι κατά 

κανόνα μεγαλύτερος όταν αυτή εκτελείται εξαιτίας βλάβης παρά 

προγραμματισμένα. 

3. Το κόστος αντικαταστάσεως επηρεάζεται από τα μέσα που απαιτούνται 

για την εκτέλεσή. Τα μέσα αυτά είναι συνήθως περισσότερα στις μη 

προγραμματισμένες αντικαταστάσεις. 

 

Η μέθοδος αυτή βρήκε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση στη βιομηχανία. Ακόμη 

και σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Η 

στρατηγική αυτή συναντάται σε διάφορες μορφές. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

 

α. Προληπτική αντικατάσταση σε προκαθορισμένη ηλικία και αντικατάσταση 

μετά από βλάβη. Στη μέθοδο αυτή διαμορφώνονται δύο κύκλοι λειτουργίας. Ο 

πρώτος κύκλος τελειώνει με την προληπτική αντικατάσταση ενώ ο δεύτερος 

τελειώνει με την αντικατάσταση μετά από βλάβη. 

β. Προληπτική αντικατάσταση σε προκαθορισμένη ηλικία και αντικατάσταση 

μετά από βλάβη ενώ παίρνονται υπόψη οι χρόνοι αντικαταστάσεως. Η μέθοδος 

αυτή στηρίζεται στο ίδιο πρότυπο όπως η προηγούμενη με την μόνη διαφορά ότι 

εδώ κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνεται  υπόψη οι αναγκαίοι χρόνοι για να εκτελέσει 
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το προσωπικό συντηρήσεως τις αντικαταστάσεις τόσο πριν από την βλάβη όσο 

και μετά από αυτήν. 

γ. Προληπτική αντικατάσταση στο τέλος της χρονικής περιόδου Τα και 

αντικατάσταση μετά από βλάβη. Η διαφορά αυτής της μεθόδου με τις δύο 

προηγούμενες βρίσκεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται να 

ορισθούν οι πραγματικοί χρόνοι λειτουργίας ούτε να διατηρηθούν ως στατιστικά 

στοιχεία. Σ’ αυτήν την  περίπτωση η πολιτική αντικαταστάσεως καθορίζεται με 

βάση τους ημερολογιακούς χρόνους. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ονομασίες αυτές δεν είναι 

καθιερωμένες με αποτέλεσμα να συναντώνται συχνά με ποικίλες  ονομασίες. Στην 

πράξη κανένα σύστημα από τα παραπάνω δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά για 

ολόκληρο το διατιθέμενο εξοπλισμό βιομηχανίας. Ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος του εξοπλισμού, τον τρόπο λειτουργίας του, την οικονομική του σημασία 

στην παραγωγή και ενδεχόμενες συνέπειες μιας βλάβης, εφαρμόζεται κάποιο 

σύστημα προσαρμοσμένο στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

 

 

 

1.1.3. Παραγωγική συντήρηση. (productive 

maintenance) 

Επόμενο κομμάτι της ιστορικής αυτής αναδρομής των συστημάτων 

συντήρησης είναι η δεκαετία του ’60. Τότε ξεκινάει μια προσπάθεια  αξιολόγησης 

των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος συντήρησης,  σε βάθος. Ταυτόχρονα 

ο εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής έκανε επιτακτική την ανάγκη 

εξεύρεσης μιας αποδοτικότερης μεθόδου συντήρησης. Αρχίζουν λοιπόν να 

δημιουργούνται εγκαταστάσεις με πιο αξιόπιστο μηχανολογικό εξοπλισμό. Έτσι 

λοιπόν με την παραγωγική συντήρηση ξεκινάει για πρώτη φορά μια προσπάθεια 

προσέγγισης του προβλήματος της συντήρησης, δίνοντας μεγάλη σημασία στην 

αξιοπιστία και στην οικονομική απόδοση της συντήρησης από την φάση του 

σχεδιασμού του εργοστασίου. 

Αυτή η μέθοδος ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις παραγωγικές μονάδες γι’ 

αυτό και αργότερα κατά την δεκαετία του ’70 η μέθοδος αυτή συνδυάστηκε μ’ 

άλλες θεωρίες όπως την θεωρία του ελέγχου ποιότητας  και της συμμετοχής των 

εργαζομένων. Έτσι αναπτύχθηκε η ολική παραγωγική συντήρηση ένα σύστημα 

που αναδιάρθρωσε τον τομέα της συντήρησης στις παραγωγικές μονάδες. 
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1.2. Κόστος συντήρησης. 

Το κόστος της συντήρησης σε πρώτη ανάλυση χωρίζεται σε άμεσο και 

έμμεσο, 

Άμεσο κόστος είναι το κόστος που δημιουργείται κατά την διεξαγωγή των 

μέτρων επιθεώρησης, συντήρησης και επιδιόρθωσης. Χωρίζονται σε κόστος 

προσωπικού, υλικών, ανταλλακτικών, ενέργειας, μέσων λειτουργίας, βοηθητικών 

μέσων, υλικών λειτουργίας και ακόμα κόστος ανάθεσης σε τρίτους. Όλα αυτά 

καταγράφονται στο λογιστήριο και μένουν στον εσωεπιχειρησιακό υπολογισμό 

απόδοσης. 

Έμμεσο κόστος συχνά χαρακτηρίζεται και ως κόστος απώλειας (ακινησίας). 

Η εφαρμογή κάποιου μέτρου συντήρησης απαιτεί στις περισσότερες περιπτώσεις 

την διακοπή λειτουργίας κάποιου μέσου παραγωγής. 'Δεν αποκλείεται η ακινησία 

αυτή να προκληθεί και από την ίδια την βλάβη. Το κόστος απώλειας ακινησίας 

χωρίζεται στο κόστος που δημιουργείται στην επιχείρηση από την μειωμένη 

παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων και στο πρόσθετο κόστος που προκύπτει 

από την μη λειτουργία της μηχανής που είναι π.χ. κόστος εφοδιασμού, ρύθμισης, 

ενέργειας, διαφύλαξης και σκάρτων προϊόντων. Το έμμεσο κόστος κατά κανόνα 

δεν εξακριβώνεται. Το πολύ πολύ να εξακριβωθεί το πρόσθετο κόστος της 

ακινησίας της μηχανής το οποίο όμως δεν αποτελεί κάποιο μεμονωμένο είδος 

κόστους παρά μέρος άλλων ειδών κόστους. 

Έτσι λοιπόν οι παραπάνω πληροφορίες δεν αποτελούν σπουδαία 

βοηθήματα στον σχεδιασμό της συντήρησης. Η διαφυγή της εισφοράς κάλυψης 

των μηχανών σε ακινησία δεν αξιολογείται καθόλου. Οι πληροφορίες αυτές όμως 

θα αποτελούσαν θεμέλιο στον σχεδιασμό συντήρησης ώστε να μπορεί να 

εξακριβωθεί η ιδανική χρονική στιγμή διακοπής μιας μηχανής μέσα στα πλαίσια 

προγραμματισμένης συντήρησης. 

Αν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μόνο στην προληπτική συντήρηση και στην 

αποκατάσταση μετά από βλάβη και αυτές αντιπαρατεθούν με γνώμονα το κόστος 

που δημιουργείται από την εφαρμογή της κάθε μιας από αυτές θα διαπιστωθούν 

τα εξής. Μεγάλο ποσοστό προληπτικής συντήρησης μειώνει από την μια  το  

έμμεσο  κόστος, δημιουργεί όμως από την άλλη αύξηση άμεσου κόστους λόγω 

αυξημένων δραστηριοτήτων συντήρησης. Η αύξηση της συντήρησης μετά από 

βλάβη δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο . 
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Σκοπός λοιπόν του ελέγχου της συντήρησης είναι, λαμβάνοντας υπ' όψιν 

την απαιτούμενη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων να βρεθεί η ιδανική 

συγχώνευση και των δύο. 

Η σχέση του άμεσου κόστους και των δύο πολιτικών λαμβανομένου υπ' 

όψιν και του εμμέσου κόστους δίνεται στην εικόνα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ 

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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1.3. Στόχοι της συντήρησης και έλεγχος επιτυχίας 

αυτών. 

 

Ένας από τους στόχους μιας επιχείρησης σ' ένα σύστημα οικονομίας της 

αγοράς είναι κατά κανόνα η μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι υπηρεσίες της 

συντήρησης χωρίζονται στην εγγύηση της διαθεσιμότητας των μέσων 

παραγωγής καθώς και της συντήρησης της ύλης τους (μη αλλοίωση).Οι 

παραπάνω υπηρεσίες καταχωρούνται όμως στις εσωεπιχειρησιακές 

δραστηριότητες οπότε και συντελούν μόνο έμμεσα στον στόχο της 

μεγιστοποίησης του κέρδους. Άλλοι πιθανοί κύριοι στόχοι, που είναι πάντοτε 

εξαρτώμενοι από την εκάστοτε κουλτούρα μιας επιχείρησης, θα αναφερθούν στη 

συνέχεια. Επιχειρησιακός στόχος μπορεί να είναι η διασφάλιση υψηλής 

εργασιακής ασφάλειας για τους εργαζομένους. Στην κατάκτηση ενός τέτοιου μη 

ποσοτικοποιημένου επιχειρησιακού στόχου συνεισφέρουν οι υπηρεσίες της 

συντήρησης. 

Άμεση κατάκτηση των κύριων στόχων μιας επιχείρησης από την 

συντήρηση δεν είναι δυνατό να γίνει λόγω του χαρακτήρα της. Κατά τον 

προσδιορισμό των στόχων της συντήρησης θα πρέπει λοιπόν να ορισθούν 

υποκειμενικοί στόχοι οι οποίοι με την σειρά τους συμβάλλουν στην κατάκτηση 

των κυρίων στόχων. 

1-Ελαχιστοποίηση κόστους. Αυτή μπορεί να προηγηθεί της 

αντικαταστάσεως του στόχου της μεγιστοποίησης του κέρδους. Στις 

προηγούμενες παραγράφους έγινε σαφές πόσο δύσκολο είναι να υπολογιστεί το 

κόστος συντήρησης. Η ελαχιστοποίηση του κόστους μπορεί να αναφέρεται μόνο 

στο άμεσο ενώ το έμμεσο να αναφερθεί μέσω άλλων στόχων. 

2-Βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας. Μια διαθεσιμότητα της τάξης του 

100% δεν είναι εφικτή. Ακόμη και στην περίπτωση μιας απόλυτης προληπτικής 

στρατηγικής θα πρέπει η μηχανή στην οποία θα διεξαχθεί συντήρηση να 

ακινητοποιηθεί. 

3-Μεγιστοποϊηση αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία μιας μηχανής είναι το μέτρο 

σύγκρισης για την συμφέρουσα λειτουργία της κάτω από προκαθορισμένες 

απαιτήσεις. Σε αντίθεση με την μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας σ' αυτόν τον 

στόχο συμπεριλαμβάνεται και η διασφάλιση ποιότητας του προϊόντος. 
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4-Μεγιστοποίηση ασφάλειας. Ο στόχος της είναι να εγγυηθεί ότι η μηχανή 

θα εκπληρώσει το έργο για το οποίο μελετήθηκε πάντα όμως με γνώμονα την 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χειριστές αυτής. 

Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω διαφαίνεται καθαρά ότι η ταυτόχρονη 

κατάκτηση των στόχων αυτών δεν είναι δυνατό να γίνει. Για παράδειγμα για να 

επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα μηχανής θα έπρεπε για τις μη 

προγραμματιζόμενες διαδικασίες συντήρησης να δημιουργηθεί 

υπερδυναμικότητα ώστε το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθεί η βλάβη. 

Αυτή όμως η υπερδυναμικότητα είναι σε αντίθεση με την ελαχιστοποίηση του 

κόστους. Η λύση αυτής της διαφωνίας, όπως και η εκλογή της στρατηγικής 

συντήρησης πηγάζει από μια επιχειρησιακή απόφαση. Η απόφαση αυτή όμως 

δεν μπορεί να έχει γενική ισχύ για όλη την επιχείρηση αλλά θα πρέπει να 

προσανατολίζεται σύμφωνα με την σημασία της κάθε μηχανής σε σχέση με την 

διαδικασία της παραγωγής. Για μια μηχανή λοιπόν που αποτελεί μέρος μιας 

αλυσιδωτής δομής παραγωγής το κόστος ακινησίας για παράδειγμα είναι πάρα 

πολύ ψηλό. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος ελαχιστοποίησης του άμεσου 

κόστους πηγάζει πίσω απ' αυτόν της μεγιστοποίησης της διαθεσιμότητας. 

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο της επιτυχίας των στόχων 

της συντήρησης είναι η δημιουργία αριθμοδεικτών. Αυτοί αποτελούν ένα 

σημαντικό βοηθητικό μέσω στη λήψη αποφάσεων στη διαχείριση της 

συντήρησης. Βοηθούν στην επίβλεψη δεδομένων τεχνικών αποτελώντας έτσι 

ένα κριτήριο ελέγχου επιτυχίας των τεχνικών συντήρησης. Παρακάτω θα 

δώσουμε τους κυριότερους αριθμοδείκτες. 

 

     Ολικό κόστος συντήρησης 

1.  Βαθμός κόστους συντήρησης =    
                                                               Ενδεικτική Αξία κτήσεως εγκ/σης 
  

Ολικό κόστος συντήρησης είναι όλα τα έξοδα (προσωπικού, μισθών, 

υλών, εργασίες τρίτων) των μέτρων συντήρησης. Ενδεικτική Αξία κτήσεως είναι η 

αξία εγκατάστασης στον χρόνο κτήσεως πολ/ζόμενη με τον τιμάριθμο αύξησης 

κόστους. 

 

                                                                Κόστος προσωπικού συντήρησης 
2.  Ποσοστό κόστους προσ. συντ. =  
                                                                       Ολικό κόστος Συντήρησης  
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Κόστος προσωπικού συντήρησης είναι όλα τα έξοδα που αφορούν το 

προσωπικού του τομέα συντήρησης. 

 

 

                                                                        Έξοδα υλικών  συντήρησης 
3.  Ποσοστό κόστους υλικ. συντ. =  
                                                                          Ολικό κόστος Συντήρησης  
 

Έξοδα υλικών  συντήρησης είναι το κόστος των υλικών που απαιτούνται 

στην συντήρηση.(ανταλλακτικά, εργαλεία, μετρικά όργανα, κ.α.) 

 

                                                                              Κόστος συντ. από τρίτους 
4.  Ποσοστό κόστους  συντ. από τρίτους=   
                                                                         Ολικό κόστος Συντήρησης  
 

Κόστος συντήρησης από τρίτους είναι το κόστος των μέτρων συντήρησης 

που εκτελέστηκαν από ξένη εταιρεία χωρισμένο κατά ώρες και κόστος υλικών. 

 

 

                                                                                  Προμήθεια εντολών  
5.  Ποσοστό προμήθειας εντολών  =   
                                                                               Διαθέσιμη χωρητικότητα  

 

Προμήθεια εντολών είναι εντολές συντήρησης σε ώρες. Διαθέσιμη 

χωρητικότητα είναι οι εργατικές ώρες που διατίθενται για την συντήρηση. 

 

                                                                 Κόστος συντ. προγ/νων εντολών  
6.  Ποσοστό σχεδιασμού /προγραμ.  =   
                                                                      Ολικό κόστος συντήρησης  
 

Κόστος συντήρησης προγραμματιζόμενων εντολών είναι το κόστος όλων 

των εντολών που διεκπεραιώνονται προγραμματιζόμενα. 

 

 

                                                                Αριθμός  εντολών που επείγουν  
7.  Ποσοστό προμήθειας εντολών  =   
                                                                      Συνολικός αριθμός εντολών 
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Εντολές που επείγουν είναι εκείνες οι εντολές συντήρησης που πρέπει 

αμέσως να εκτελεστούν. 

 
 
                                                                       Εισόδημα συντήρησης  
8.  Οικονομικότητα συντήρησης  =   
                                                                         Κόστος συντήρησης  

 

Το εισόδημα συντήρησης υπολογίζεται από το γινόμενο της 

διαθεσιμότητας της εγκατάστασης επί το εισόδημα που αξιολογήθηκε ότι 

προσέφερε η εγκατάσταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρήσης ανά 

μονάδα χρόνου. 

 
 
                                                                        Κόστος συντήρησης   
9. Αριθμοδείκτης εγκατάστασης =   
                                                                Αποδοτικός χρόνος διάθεσης   

 

Αποδοτικός χρόνος διάθεσης είναι ο θεωρητικός πιθανός χρόνος 

παραγωγής αφαιρουμένου του χρόνου συντήρησης. 

 
 
                                                                Αποδοτικός χρόνος διάθεσης 
10.  Βαθμός διαθεσιμότητας  =   
                                                                Θεωρητικός χρόνος διάθεσης 
 
 
                                                                    Έξοδα για ανταλλακτικά  
11.  Συντελεστής ανταλλακτικών  =   
                                                               Αξία προμήθειας σε ανταλ/κά 
 

Έξοδα για ανταλλακτικά είναι όλα τα έξοδα για ανταλλακτικά ανά χρονική 

μονάδα σε ευρώ (€). Αξία προμήθειας σε ανταλλακτικά είναι ο μέσος όρος 

προμήθειας στην αποθήκη στην χρονική μονάδα και σε ευρώ (€). 

 
 
                                                                         Χρόνος συντήρησης 
12.  Βαθμός απώλειας ή ακινησίας  =   
                                                                         Χρόνος διαθεσιμότητας 
 
 
                                                                     Συνολικό κόστος συντήρησης  
13.  Αναλογία κόστους συντήρησης  =   
                                                                             Ώρες συντήρησης 
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 Ώρες συντήρησης είναι το άθροισμα όλων των εργατοωρών των τεχνικών 

 
 

    Αριθμός αποπερατωμένων εντολών 
14.  Μετατροπή εντολών  =   
                                                       Αριθμός υπολοίπων εντολών 
 
 
 
 
                     Ανοιχτές εντολές συντήρησης  
15.  Πλεόνασμα εντολών  =   
                                                          Προσφερόμενη χωρητικότητα 
 

Ανοιχτές εντολές συντήρησης  είναι οι προγραμματισμένες ώρες για τις μη 

εκτελεσμένες εντολές συντήρησης. Προσφερόμενη χωρητικότητα σε εργατοώρες. 

Εκτός από αυτούς τους αριθμοδείκτες μπορούν να δημιουργηθούν και 

άλλοι που κατά περίπτωση μπορεί να είναι χρησιμότεροι. Στην βιβλιογραφία 

αναφέρονται και άλλες ομάδες αριθμοδεικτών όπως ήταν οι δείκτες ικανότητας 

απόδοσης της συντήρησης, οι δείκτες ικανότητας απόδοσης των εγκαταστάσεων 

και οι δείκτες ικανότητας απόδοσης της οργάνωσης. 

Με τους αριθμοδείκτες υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ανάλυση των 

αδύνατων σημείων των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή  δίνει 

τη δυνατότητα να εντοπισθεί  τι έχει προτεραιότητα να γίνει ώστε να σχεδιαστούν 

μέτρα για την βελτίωση  της απόδοσης των εγκαταστάσεων. 

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ολική παραγωγική συντηρηση 

 

2.1. Εισαγωγή στην ολική παραγωγική συντήρηση 

(ΤΡΜ). 

 

Η ΤΡΜ αναπτύχθηκε από τον Seiichi Nakajima και λειτούργησε για πρώτη 

φορά το 1971 ως ένα σύστημα διαχείρισης που αποβλέπει στην βελτίωση όλων 

των παραγωγικών διαδικασιών μέσω της συμμετοχής των εργατών. Η μέθοδος 

αυτή ενώνει τις Ιαπωνικές θεωρίες του ολικού ελέγχου ποιότητας και της 

συμβολής των συνεργατών, με την πρακτική της προληπτικής συντήρησης που 
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εισάχθηκε από την Αμερική. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρότυπο σύστημα για 

συνεχή βελτίωση όλων των τομέων μιας επιχείρησης. Ακόμη αναφέρεται ότι το 

σύστημα αυτό έφερε την επανάσταση στην διαχείριση των παραγωγικών 

μονάδων. 

 Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή στο επίκεντρο της μελέτης δεν βρίσκεται η 

Τεχνολογία αλλά ο άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένου όλων των εργαζομένων 

μιας επιχείρησης από τον διευθυντή μέχρι και τον τεχνίτη. Με την ΤΡΜ 

βελτιώνονται οι εγκαταστάσεις καθώς και η παραγωγικότητα των εργατών. 

 Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η αυτόνομη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων από τον χρήστη   ή μέσω μικροομαδικών δραστηριοτήτων. Με 

την χρήση της ΤΡΜ επιδιώκεται η βελτίωση του βαθμού λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων και της εργασιακής παραγωγικότητας, η ελάττωση των περιττών 

εργασιών και των ελαττωματικών προϊόντων με ταυτόχρονη αύξηση του ρυθμού 

παραγωγής και της εργασιακής ασφάλειας. Σ’ όλα τα παραπάνω εάν προστεθεί 

και η μείωση του κόστους συντήρησης  αμέσως φαίνεται η μεγάλη χρησιμότητα 

της μεθόδου αυτής. 

 Οι εργασίες του τομέα συντήρησης διαφοροποιούνται. Στις αρμοδιότητες 

των χρηστών προστίθενται και οι δραστηριότητες ρουτίνας των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισμού. Τέτοιες δραστηριότητες ρουτίνας μπορεί να είναι η ρύθμιση, 

η συναρμολόγηση, η σύσφιξη, ο καθαρισμός, η επιθεώρηση, η λίπανση και 

γενικά η βασική συντήρηση. Αρχίζει δηλαδή μια συνεργασία μεταξύ του τομέα 

συντήρησης και του κατασκευαστικού τομέα . Αυτή η συνεργασία μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα αυξάνει έντονα την παραγωγικότητα και την ποιότητα 

ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί τον κύκλο ζωής των μηχανών. 

 Η ιδέα που κρύβεται πίσω από το ΤΡΜ τελικά δεν είναι επαναστατικού 

χαρακτήρα απλά είναι μια συνεργασία για να αποπερατωθεί κάποιο έργο. Σε 

πολλά εργοστάσια οι χειριστές των μηχανών δεν γνωρίζουν πως μπορούν να 

διορθώσουν ή και να συντηρήσουνε τις μηχανές τους αλλά και αυτοί που 

γνωρίζουν δεν επιτρέπεται να το κάνουν γιατί είναι αρμοδιότητα κάποιων άλλων. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο απομονώνονται οι συνεργάτες μεταξύ τους και περιορίζετε η 

ανάπτυξη των συνεργασιών με αποτέλεσμα την αποκλειστική εξειδίκευση της 

θέσης εργασίας. Ακόμη γίνεται, αδικαιολόγητα, η αποδοχή της  μείωσης της 

παραγωγής που παρουσιάζεται όταν ο συντηρητής δεν μπορεί να δώσει το 

παρόν για να εκτελέσει μια επισκευή ή να προλάβει τα πρώτα συμπτώματα μιας 

επερχόμενης βλάβης. Αντίθετα με την συνεργασία των διαφόρων ομάδων 
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εργασίας οι γνώσεις μεταβιβάζονται από τον ένα στον άλλο καθιστώντας όλους 

αποδοτικότερους. 

 Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλεται μεθοδολογία για την 

επίτευξη των φιλόδοξων  στόχων της απόλυτης απομάκρυνσης όλων των 

βλαβών καθώς και με την συνεχή και παραγωγικά καθοδηγούμενη συντήρηση. 

 

 

2.2. Η ΤΡΜ είναι κερδοφόρα. 

 

Η ολική παραγωγική συντήρηση είναι η ως προς την παραγωγή 

προσανατολισμένη συντήρηση η οποία διεκπεραιώνεται από όλους τους 

εργαζομένους μέσω μικροομαδικών δραστηριοτήτων. Όπως και η ολική 

διεύθυνση ποιότητας σ’ ολόκληρο το επιχειρησιακό επίπεδο έτσι και η ΤΡΜ είναι 

η ολικά διεκπεραιωμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων σ’ όλο το φάσμα της 

επιχείρησης. 

 Η ΤΡΜ οδηγεί την παραγωγή σε μια νέα κατεύθυνση. Στη σημερινή εποχή 

όπου τα ρομπότ κατασκευάζουν ρομπότ και η 24ωρη αυτόματη παραγωγή είναι 

ρεαλιστική, τα άνανδρα εργοστάσια έχουν γίνει μια πραγματικότητα. Κατά τις 

μελέτες και τις συζητήσεις για τον έλεγχο ποιότητας, υπήρχε ο ισχυρισμός ότι η 

ποιότητα είναι εξαρτώμενη από την μέθοδο παραγωγής. Τώρα πλέον με την όλο 

και περισσότερα διαδεδομένη   αυτοματοποίηση και την χρήση ρομπότ, η 

ποιότητα αποτελεί πλέον θέμα εγκαταστάσεων. Η παραγωγικότητα, το κόστος, 

τα αποθέματα, η ασφάλεια, η υγεία, η ελαττωματική παραγωγή καθώς και η 

ποιότητα όλα αυτά είναι πλέον εξαρτώμενα από τις μηχανές και τις 

εγκαταστάσεις. 

 Η άνανδρη παραγωγή , η αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από 

ρομπότ μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Για να μπορέσουν όμως να 

χρησιμοποιηθούν αποδοτικά οι αυτοματοποιημένες και Τεχνολογικά 

προοδευμένες εγκαταστάσεις, απαιτούνται ειδικά εκπαιδευμένοι Τεχνίτες οι 

οποίοι θα υποστηρίζονται από την ανάλογη οργάνωση συντήρησης και όχι από 

το συνήθη εργάτη συντηρητή. Η ΤΡΜ, η οποία διαμορφώνει ολόκληρη την 

εταιρεία (εργοστάσιο) από τον top manager μέχρι και τον απλό εργάτη, είναι ένα 

ολικό σύστημα συντήρησης εγκαταστάσεων το οποίο υποστηρίζει και τις πιο 

απαιτητικές εγκαταστάσεις παραγωγής. 

 Ο διπλός στόχος της ΤΡΜ είναι οι μηδενικές βλάβες και τα μηδενικά 

ελαττωματικά  προϊόντα. Όταν ελαττώνονται οι βλάβες και τα ελαττωματικά 
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προιόντα τότε βελτιώνεται ο βαθμός χρήσης των μηχανών, μειώνεται το κόστος, 

ελαττώνονται τα αποθέματα και βελτιώνεται η εργασιακή παραγωγικότητα. Στον 

πίνακα 1 βλέπει κανείς πως μια εταιρεία κατάφερε να μείωση τον αριθμό των 

βλαβών στο 1/50 του αρχικού. Μερικές εταιρείες δείχνουν αύξηση από 17% 

μέχρι 26%  του βαθμού χρήσεως των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα άλλες 

εταιρείες αναφέρουν μείωση των διαδικαστικών βλαβών κατά 90%. Η εργασιακή 

παραγωγικότητα δείχνει σε γενικές γραμμές αύξηση της τάξης του 40-50%. 

 

 

 

Πίνακας 1. Παραδείγματα της αποδοτικότητας της ΤΡΜ σε Ιαπωνικές εταιρείες. 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΜ 

 
Ρ 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΥΞΑΝΕΙ 
140% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ)     150% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ F) 

AΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
147% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α)       117% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑS) 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
17%  [68% σε 85%] (ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τ) 

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
98% [1000 βλ/μήνα  σε  20 βλ/μήνα] (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΚ) 

  
Q  
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 
90% [1,0% σε 0,1%] (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜS) 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
70% [0,23% σε 0,08%]  (ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τ) 

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
50%  (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ MS KAI F)  25% (ETAIPEIA NZ) 

 
Κ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΛΑΤΤΩΣΗ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
30% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ TS)  30 (ΕΤΑΙΡΕΙΑ C) 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
15% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΚ)  30% (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ F KAI NZ) 

OIKONOMIA ENEΡΓΕΙΑΣ  30% (ΕΤΑΙΡΕΙΑ C) 

L 
ΔIANOMH 

MEIΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε ημέρες) 
50% [11 ημέρες  σε 5 ημέρες]  (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
200% [3 σε 6 φορές/μήνα]  (ΕΤΑΙΡΕΙΑ C) 

S 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ    
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ) 

ΚΑΜΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ     
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)  

Μ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΘΙΚΟ 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  
230% [36,8 σε 83,6/ατομο/χρονο]  (ΕΤΑΙΡΕΙΑ N) 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΏΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
200% [2 σε 4 συμβουλια/μήνα]  (ETAIPEIA C) 
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Φυσικά τ’ αποτελέσματα αυτά δεν είναι δυνατό να εξαχθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Αντίθετα απαιτούνται περίπου 3 χρόνια από την εισαγωγή της ΤΡΜ 

μέχρι την εξαγωγή αποτελεσμάτων σ’ επίπεδο βράβευσης. Ακόμη πρέπει να 

σημειωθεί ότι σ’ ένα εργοστάσιο πρέπει να υπολογίζεται το αυξημένο κόστος 

κατά την αρχική φάση εισαγωγής της ΤΡΜ, για να μπορέσει να φέρει τις 

εγκαταστάσεις σε μια καλή κατάσταση και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το 

προσωπικό γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις. Το πραγματικό κόστος εξαρτάται από 

την ποιότητα των εγκαταστάσεων και την ποιότητα της συντήρησης. Μόλις όμως 

βελτιωθεί η παραγωγικότητα τότε εξισορροπούνται  τα κόστη από τ’ αυξημένα 

κέρδη. Γι’ αυτό το λόγο η ΤΡΜ χαρακτηρίζεται πολλές φορές ως κερδοφόρα 

παραγωγική συντήρηση. 

  

2.2.1. Μηδέν βλάβες - Το «σαλόνι» εργοστάσιο. 
  

Στο εργοστάσιο ΄΄Nishio΄΄ του Aishin Seiki πρέπει κανείς κατά την είσοδό 

του στο χώρο του εργοστασίου να βγάλει τα παπούτσια του. Στο εργοστάσιο 

αυτό κατασκευάζονται αντλίες παρόλα αυτά σ’ όλους τους χώρους του 

εργοστασίου αυτού επικρατεί τόση καθαριότητα που είναι δύσκολο να πιστέψει 

κανείς ότι πρόκειται για εργοστάσιο κατεργασίας μετάλλων. Για το λόγο αυτό του 

δώσανε το ψευδώνυμο «σαλόνι-εργοστάσιο». Δεν παρατηρούνται πουθενά 

«λίμνες» λαδιού ή και σκόνη στο πάτωμα παρόλο που πρόκειται για ένα 

εργοστάσιο κατασκευής αντλιών .  

 Από το 1972 ο Aishin Seiki κερδίζει κάθε πέντε χρόνια και ένα αξιόλογο 

βραβείο. Ανάμεσα σ’ αυτά έχει κερδίσει το Ιαπωνικό βραβείο ποιότητας και το 

βραβείο παραγωγικής συντήρησης. Το 1979  εισήγαγε την ΤΡΜ . Το σχέδιο 

προέβλεπε την ανοικοδόμηση του εργοστασίου έτσι ώστε να βελτιωθούν τα 

λειτουργικά διαχειριστικά για κάθε προϊόν. Σ’ αυτήν την προσπάθεια δεν πρέπει 

να αγνοηθεί η προσπάθεια των εργαζομένων που με την φράση ΄΄ ας αρχίσουμε 

να δημιουργούμε τις θέσεις εργασίας με τα δικά μας χέρια ΄΄ συντέλεσαν στο να 

επιτευχθεί ο στόχος του εργοστασίου. Οι συνεργάτες του θυσίαζαν τα 

σαββατοκύριακα και τις άδειές τους προκειμένου να βοηθήσουν σ’ αυτήν την 

πρωτοβουλία.  

 Οι προσπάθειες των συνεργατών του Aishin Seiki τελικά ανταμείφτηκαν. 

Από το Μάιο του 1982 δεν υπήρχαν πλέον βλάβες εγκαταστάσεων  όπου πριν 

την εισαγωγή της ΤΡΜ υπήρχαν 700 ανά μήνα. Ακόμη, η ποιότητα των αντλιών 
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είχε βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Μόνο 11 ελαττωματικά ανά ένα εκατομμύριο 

κατασκευασμένων αντλιών.  

 Μπορεί όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν αυτό το εργοστάσιο σ’ 

αυτό το επίπεδο λειτουργίας να φαίνονται ακραίοι. Παρόλα αυτά όμως δεν παύει 

να διδάσκει ότι με την συνεργασία και την σωστή διοίκηση σε όλους τους 

στόχους που έχει μια επιχείρηση είναι δυνατόν να τους κατακτήσει. 
 

 

2.3.ΤΡΜ - Η υπέρβαση των ορίων. 

 

 2.3.1. Γενικά 
  

Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο οι βιομηχανικοί κλάδοι της Ιαπωνίας 

δανείστηκαν από τις ΗΠΑ γνώσεις διαχείρισης και παραγωγής, τις οποίες στη 

συνέχεια  τις επεξεργάστηκαν. Αργότερα τα Ιαπωνικά προϊόντα έγιναν γνωστά 

για την καλύτερη τους ποιότητα με αποτέλεσμα να εξάγονται σε μεγάλες 

ποσότητες στις δυτικές βιομηχανικές χώρες. Έτσι επικεντρώθηκε η προσοχή της 

παγκόσμιας βιομηχανίας στον χαρακτήρα διαχείρισης της Ιαπωνίας. 

 Το ίδιο συνέβη και στο χώρο της συντήρησης. Έχουν περάσει 40 χρόνια 

από τότε που η Ιαπωνία εισήγαγε την προληπτική συντήρηση (preventive 

maintenance) από τις ΗΠΑ. Αργότερα εισήγαγε και την παραγωγική συντήρηση 

(productive maintenance) με δημιουργία εγκαταστάσεων χαμηλού κόστους σε 

συντήρηση και με αξιόπιστο μηχανολογικό σχεδιασμό. Αυτό που ονομάζεται 

τώρα ΤΡΜ δεν είναι τίποτε άλλο από την Αμερικάνικη παραγωγική συντήρηση 

προσαρμοσμένη στον βιομηχανικό χώρο της Ιαπωνίας. Η ΤΡΜ είναι τώρα πλέον 

πλήρως αποδεκτή στον Ιαπωνικό τομέα βιομηχανίας και κινεί το ενδιαφέρον των 

δυτικών βιομηχανικών χωρών, της Κίνας και των νοτιοανατολικών χωρών της 

Ασίας. 

 

2.3.2. Τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της ΤΡΜ. 

  

Η προληπτική συντήρηση εισήχθη στην δεκαετία του ’50, η παραγωγική  

συντήρηση εδραιώθηκε την δεκαετία του ’60. Η εξάπλωση της ΤΡΜ ξεκίνησε την 

δεκαετία του ’70. Η εποχή μέχρι το 1950 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η περίοδος 

όπου υπάρχει συντήρηση μετά από βλάβη. Στον πίνακα 2 φαίνεται η εξέλιξη της 

συντήρησης στην Ιαπωνία ενώ στον πίνακα 3 βλέπει κανείς ότι η εξάπλωση της 
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συντήρησης στην Ιαπωνία πραγματοποιήθηκε σε 4 στάδια ανάπτυξης. Οι 

πληροφορίες του πίνακα 3 στηρίζονται σε δεδομένα που πάρθηκαν από 124 

εταιρείες που ήταν μέλη του Japan Institute of Plant Maintenance μεταξύ 1976 

και 1979. Μέσα σ’ αυτήν την τριετία διπλασιάστηκε ο αριθμός των εταιρειών που 

εφαρμόζουν την ΤΡΜ. Σήμερα πάνω από το 1/5 των Ιαπωνικών εταιρειών 

εφαρμόζουν την ΤΡΜ. 

 

2.3.3. Προσδιορισμός και ανάλυση της ΤΡΜ. 

  

Πολλές φορές όταν χρειάζεται να προσδιοριστεί η ΤΡΜ, αναφέρεται ως 

«παραγωγική συντήρηση που περιλαμβάνει όλους τους συνεργάτες». Οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων όμως συνήθως τον προσδιορισμό αυτό το 

μεταφράζουν ως  «οι συνεργάτες είναι αρμόδιοι» και θεωρούν ότι οι 

δραστηριότητες της συντήρησης εκτελούνται αυτόνομα στο εργοστάσιο. Για να 

είναι όμως πραγματικά αποδοτική η ΤΡΜ πρέπει να εφαρμοστεί μέσω όλης της 

δομής της επιχείρησης. Πολλές εταιρείες όμως εγκαταλείπουν την ΤΡΜ γιατί 

αμελούν να υποστηρίξουν πλήρως τους εργαζόμενους ή να συμπεριλάβουν την 

διοίκηση της επιχείρησης στην εφαρμογή της TPM. 
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Πίνακας 2. Εξέλιξη της συντήρησης στην Ιαπωνία. 

 

 

 ΔΕΚΑΕΤΙΑ  ‘50 ΔΕΚΑΕΤΙΑ  ‘60 ΔΕΚΑΕΤΙΑ  ‘70 

 
Ε 
Π 
Ο 
Χ 
Η 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ 
Εδραίωση των λειτου-
ργιών συντήρησης 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ. 
Αναγνώριση της ση- 
μασίας της αξιοπι- 
στίας ,συντήρησης 
και οικονομικής από- 
δοσης στον σχεδια- 
σμό των εργοστα- 
σίων 
 

ΤΡΜ 
Απόκτηση μιας από- 
δοτικής και παρα- 
γωγικής συντήρησης 
βασισμένη στον 
σεβασμό προς τον  
καθένα και την ολική 
συμμετοχή του 
εργαζόμενου. 

Θ 
Ε 
Ω 
Ρ 
Ι 
Ε 
Σ 

ΡΜ (προλ.συν.) 1951 

ΡΜ (παρ.συντ.) 1954 

ΜΙ βελτίωση της  
συντηρησιμότητας  
(maintainability 
improvement) 1951 

Προληπτική συν.1960 

Μηχανολογία αξιο- 
πιστίας 1962 

Μηχανολογία συντή- 
ρησης 1962 

Οικονομικός έλεγ- 
χος 

Επιστήμη συμπεριφο- 
ράς 

ΜIC,PAC και F-σχέδια1  

Μηχανολογία  
συστημάτων 

Οικολογία 

TERO-Τεχνολογία 

LOGISTIK- διάρθρω- 
ση εφοδιασμού 

Σ 
Η 
Μ 
Α 
Ν 
T 
Ι 
Κ 
Α 
 

Σ 
T 
Ο 
Ι 
Χ 
Ε 
Ι 
Α 

1951 TOA NEKRYO  
KOGYO  είναι η πρώτη  
Ιαπωνική εταιρεία που 
εφαρμόζει την αμε-
ρικάνικη προληπτική 
συντήρηση. 

1953  20 Εταιρείες  
δημιουργούν μια 
ομάδα έρευνας της 
συντήρησης που θα  
γίνει αργότερα το  
Japan Institute of 
Plant Maintenance 

1958 O George 
Smith πηγαινει στην 
Ιαπωνία για να προ- 
ωθήσει την συντήρηση  

1960 1ο συνέδριο  
συντήρησης. 

1962 Η Japan pro- 
ductive association 
στέλνει μια αποστολή 
στις ΗΠΑ για να μελε- 
τήσει εκεί την συντή- 
ρηση εγκαταστάσεων 

1963 Η Ιαπωνία  
παίρνει μέρος στην 
International Conve- 
ntion on Equipment 
maintenance στο 
Λονδίνο 

1964 Πρώτο βραβείο 
ΡΜ απονέμεται στην 
Ιαπωνία 

1965 Η Ιαπωνία  
παίρνει μέρος στο 
I.C.on.E.M   στην 
Νέα Υόρκη 

1969 Ιδρυση του 
Japan Institute of 
Plant Engineering 

1970 International 
Convention on Equi-
pment maintenance 
γίνεται στο Τόκυο 
(υποστηρίζεται από 
την JIPE και JMA) 

1970 Η Ιαπωνία 
παίρνει μέρος στο 
I.C.on.E.M   στην Δυτική 
Γερμανία (υποστηρίζεται 
από την  
UNIDO2). 

1971 Η Ιαπωνία 
παίρνει μέρος στο 
I.C.on.E.M   στo 
L.Angeles. 

1973 η UNIDO 
υποστη- 
ρίζει το maintenance 
repair symposium στην  
Ιαπωνία. 

1973 Η Ιαπωνία 
παίρνει  
μέρος στην Inter. Tero- 
technology Convention 
στην Αγγλία. 

1974-76-78-80  
Η Ιαπωνία παίρνει 
μέρος στοEFNMS3 
maintenance congress 
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ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1976 1979 

ΣΤΑΔΙΟ1 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ 12,7% 6,7% 

ΣΤΑΔΙΟ 2 - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37,3% 28,8% 

ΣΤΑΔΙΟ  3-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ  

                   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

39,4% 41,7% 

ΣΤΑΔΙΟ 4 - TOTAL PRODUCTIVE  

                   MAINTENANCE 

10,% 22,8% 

Πίνακας 3. Τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της συντήρησης στην Ιαπωνία 

 

 

Ένας ολοκληρωμένος προσδιορισμός της ΤΡΜ συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω 

πέντε σημεία: 

 

1. Στόχος της ΤΡΜ είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των 

εγκαταστάσεων. 

2. Η ΤΡΜ εδραιώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγικής συντήρησης 

για την συνολική διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. 

3. Η ΤΡΜ εφαρμόζεται από όλους τους τομείς (Μηχανολογικό, διαχείρισης 

των εγκαταστάσεων, συντήρησης) 

4. Η ΤΡΜ περιλαμβάνει κάθε εργαζόμενο από τον διευθυντή μέχρι τον απλό 

εργάτη. 

5. Η ΤΡΜ βασίζεται στην προώθηση της παραγωγικής συντήρησης μέσω 

διαχείρισης κινήτρων (αυτόνομες μικροομαδικές δραστηριότητες).   

 

 Η λέξη ΄΄total΄΄ στην ΤΡΜ, δηλαδή το απόλυτο έχει τριπλή σημασία και 

περιγράφει τις κύριες ιδιότητες της ΤΡΜ: 

1. Total Effectiveness (Απόλυτη αποδοτικότητα) δείχνει ότι η ΤΡΜ στοχεύει 

στην οικονομική αποδοτικότητα ή κέρδος. 

2. Total Maintenance System (Απόλυτο σύστημα συντήρησης) περιέχει την 

πρόληψη της συντήρησης (Maintenance Prevention, MP), βελτίωση της 

συντήρησιμότητας  (Maintenability improvement, MI), καθώς και την προληπτική 

συντήρηση.  Στόχος  της πρόληψης, της αποφυγής ή καλύτερα της συντήρησης 

είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων στις οποίες με μειωμένο κόστος συντήρησης 
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θα υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός βλαβών, εφαρμόζοντας π.χ. την εφ’ όρου ζωής 

λίπανση ή την υδραυλική ρύθμιση βαλβίδων αντί την δια χειρός ρύθμιση. 

3. Total Participation of all employees (Απόλυτη συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων), περιέχει την αυτόνομη συντήρηση των εγκαταστάσεων μέσω 

μικροομαδικών δραστηριοτήτων. 

  

 Η πρώτη ιδιότητα της ΤΡΜ, «απόλυτη αποδοτικότητα» ή «κερδοφόρο 

ΡΜ», αναφέρεται στην προληπτική και στην παραγωγική συντήρηση. Η δεύτερη 

ιδιότητα, «απόλυτο σύστημα συντήρησης», είναι ένα δεύτερο σχέδιο , το οποίο 

αρχικά εισήχθηκε κατά την περίοδο της παραγωγικής συντήρησης. Εδραιώθηκε 

ένα πρόγραμμα (σχέδιο) συντήρησης για όλη τη διάρκεια ζωής των 

εγκαταστάσεων εμπεριέχοντας και την προληπτική συντήρηση η οποία 

βρισκόταν υπό παρακολούθηση κατά τη φάση ανάπτυξης των εγκαταστάσεων. 

Όταν οι εγκαταστάσεις είναι συναρμολογημένες τότε το ολοκληρωμένο σύστημα 

συντήρησης απαιτεί την προληπτική συντήρηση καθώς και την βελτίωση της 

συντήρησιμότητας για αποφυγή απωλειών. Το τελευταίο χαρακτηριστικό δηλ. η 

αυτόνομη συντήρηση μέσω των χρηστών των εγκαταστάσεων είναι μοναδικό 

στην ΤΡΜ. 

Αν ένα εργοστάσιο εφαρμόζει την παραγωγική συντήρηση, τότε η εισαγωγή της 

ΤΡΜ είναι εύκολη αρκεί μόνο να εφαρμοστεί και η αυτόνομη συντήρηση στο 

υπάρχον σύστημα . Στην περίπτωση  όμως όπου ένα εργοστάσιο δεν εφαρμόζει 

την προληπτική συντήρηση ή την παραγωγική τότε η προσπάθεια εφαρμογής 

της ΤΡΜ είναι πολύ δύσκολη αλλά όχι απραγματοποίητη. 

  

Εικόνα 1. Σχέσεις μεταξύ ΤΡΜ, παραγωγική και προληπτική συντήρηση. 

 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΤΡΜ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οικονομική αποτελε- 
σματικότητα 

   

Ολική παρακολουθήσει 
συστήματος 

 

 

 

 

Ατομική  συντήρηση, 

χειριστών και συνε- 
ργατών της παραγω- 
γής. 
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2.3.4 Προσπάθεια για ολική αποδοτικότητα των 

εγκαταστάσεων. 

  

Ο βασικός στόχος των δραστηριοτήτων βελτίωσης της παραγωγής είναι η 

αύξηση της παραγωγικότητας και αυτό με ελαχιστοποίηση των εισερχομένων 

(input) και μεγιστοποίηση των εξερχομένων (output). Προσοχή διότι 

μεγιστοποίηση των εξερχομένων δεν σημαίνει μόνο αύξηση των ποσοτήτων 

παραγωγής αλλά σημαίνει ακόμα βελτίωση της ποιότητας, μείωση του κόστους, 

τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης ενώ παράλληλα υπάρχει αύξηση του 

εργασιακού ήθους . Από τα παραπάνω φαίνεται η πλήρη βελτίωση της 

εργασιακής κατάστασης. 

Ο όρος εισερχόμενα περιλαμβάνει το εργατικό δυναμικό, τις μηχανές και 

τα υλικά ενώ με τον όρο εξερχόμενα εννοείτε η παραγωγή, η ποιότητα, το 

κόστος, η παράδοση προϊόντων, η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον και το 

εργασιακό ήθος. Η ΤΡΜ στοχεύει στην μεγιστοποίηση των εξερχόμενων 

προσπαθώντας να διατηρεί τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων. 

 Για την αύξηση της ολικής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων η ΤΡΜ 

ασχολείται με την εξαφάνιση των έξι μεγάλων πηγών απώλειας που σημαίνουν 

μεγάλα εμπόδια στην αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων.        

 

Απώλειες χρόνου. 

1.  Μη λειτουργία μηχανών λόγω βλάβης. 

2.  Ρύθμιση και προετοιμασία δηλ. αλλαγή εργαλείων, αλλαγή καλουπιών κ.α. 

3.  Νεκρή λειτουργία και μικρές διακοπές - λόγω ακανόνιστης λειτουργίας 

σενσόρων, μπλοκαρίσματος τεμαχίων πάνω σε μεταφορείς κ.α. 

4.  Μειωμένη ταχύτητα λόγω διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης και της 

πραγματικής ταχύτητας της εγκατάστασης. 

5.  Διαδικαστικά λάθη προκαλούν μείωση της ποιότητας, πρόσθετη εργασία, 

σκάρτο προϊόν. 

6.   Η μειωμένη αρχική παραγωγή έχει ως αποτέλεσμα απώλειες κίνησης λόγω 

του μεγάλου χρόνου προετοιμασίας και αρχικής λειτουργίας της παραγωγής 

μέχρι τη σταθερή πλέον διαδικασία παραγωγής. 
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Περιορίζοντας λοιπόν στο ελάχιστο αυτές τις πηγές απώλειας όχι μόνο 

γίνεται εφικτή η αύξηση της αποδοτικότητας αλλά επιτυγχάνεται και μείωση του 

κόστους του κύκλου ζωής (life cycle cost: κόστος που δημιουργείται κατά τη 

διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης.). 
 

 

2.3.5. «Μηδέν λάθος» και ΤΡΜ - Σύστημα πρόληψης 

λαθών. 

 

Τα 1965 στην Ιαπωνία εισήχθη από τις ΗΠΑ η κίνηση «μηδέν λάθος»  

(zero defect) . Το 1979 ο Philip Crosby (πατέρας της θεωρίας του «μηδέν 

λάθος») δημοσίευσε το βιβλίο του ΄΄Οι ποιότητα είναι δωρεάν (Quality is free , 

New York : Mc Graw  Hill 1979) όπου όρισε την ποιότητα ως συμφωνία με τις 

απαιτήσεις και ζητούσε την εφαρμογή του «μηδέν λάθος» ή της διαχείρισης 

ποιότητας σ’ όλο το επίπεδο μιας επιχείρησης .  Οι τέσσερις βασικές αρχές του 

μάνατζμεντ ποιότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 4 . 
 

 

Πίνακας 4 . Οι τέσσερις απόλυτοι κανόνες του μάνατζμεντ της ποιότητας. 

 

«Μηδέν λάθος» και παραγωγική συντήρηση έχουν την ίδια φιλοσοφία. Η 

πρώτη προσπαθεί να αποφύγει λάθη στη παραγωγή (παραγωγή 

ελαττωματικών) ενώ με την δεύτερη εδώ και τριάντα χρόνια στην Ιαπωνία πέφτει 

όλο το βάρος στην πρόληψη των βλαβών (μηδενικοί χρόνοι ακινησίας). Αν όμως 

θεωρηθεί  ότι οι βλάβες σε εγκαταστάσεις είναι λάθη , τότε και τα δύο συστήματα 

( της παραγωγικής συντήρησης και του «μηδέν λάθους») έχουν στόχο την 

αποφυγή των λαθών και την εξάλειψή τους. 

 

 

1 Η διευκρίνιση της ποιότητας είναι η πλήρης συμφωνία με τις 
απαιτήσεις.  

2 Το σύστημα της ποιότητας λέγεται πρόληψη.  

3 Το πρότυπο απόδοσης είναι ΜΗΔΕΝ - ΛΑΘΟΣ 

4 Το μέτρο της ποιότητας είναι η τιμή της μη συμφωνίας 

ΠΗΓΗ Philip Β.Crosby ΄΄Quality without tears΄΄ , New York : Mc Graw  Hill 
Rock  Co 1984) 
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2.3.6. Το TOYOTA Σύστημα παραγωγής και η TPM. 

 

Το ΤΟΥΟΤΑ  σύστημα παραγωγής είναι γνωστό παγκοσμίως. 

Υποστηρίζεται ότι οι Ιάπωνες κατασκευαστές αυτοκινήτων απόκτησαν την 

κυρίαρχη παραγωγικότητά τους εφαρμόζοντας την θεωρία «μηδέν λάθος». 

Η Ιαπωνική «μηδέν λάθος» φιλοσοφία δε βασίζεται, όπως η παραδοσιακή 

προσπάθεια για ποιότητα, στην ανακάλυψη και εύρεση των λαθών, αλλά στην 

εξαφάνιση τους. Στην Ιαπωνία οι ίδιοι οι χειριστές των εγκαταστάσεων είναι και οι 

επιθεωρητές που είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

Η «μηδέν λάθος» θεωρία αποτελεί και κυρίαρχο παράγοντα στην επιτυχία 

του just in time συστήματος παραγωγής. Θα ήταν σχεδόν απίθανο να 

λειτουργήσει η just in time παραγωγή καθώς και η παραγωγή μηδενικού 

αποθέματος εάν στα παραδομένα κομμάτια υπήρχαν ελαττωματικά. Με «μηδέν 

λάθος», φθάνουν στην Ιαπωνία τα αποθέματα των κομματιών (ενδιάμεσα 

προϊόντα , υλικά , έτοιμα προϊόντα) από 2 ώρες μέχρι 2 ημέρες , ενώ στην δύση 

υπάρχει ένας μέσος όρος 10 ημερών. 

 Στην εικόνα 2 φαίνονται τα κοινά σημεία που υπάρχουν μεταξύ της ΤΡΜ 

και του ΤΟΥΟΤΑ συστήματος παραγωγής. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του 

συστήματος αυτού η όλη δομή του στηρίζεται στην απόλυτη αποφυγή σπατάλης 

δηλαδή την εξάλειψη των λαθών και των αποθεμάτων ώστε να παράγονται τα 

σωστά κομμάτια στον ακριβή αριθμό και όταν χρειάζονται. 

 Όπως φαίνεται στο δεξιό τμήμα του σχήματος σκοπός της ΤΡΜ είναι να 

εξαφανίσει τις έξι μεγάλες κατηγορίες απωλειών. Αυτό επιδιώκεται με την ολική 

εξάλειψη της σπατάλης στο ΤΟΥΟΤΑ σύστημα παραγωγής. 

 Με στόχο την μηδενική βλάβη η ΤΡΜ , προωθεί την παραγωγή χωρίς 

λάθη, την just in time παραγωγή και την αυτοματοποίηση. Θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι χωρίς ΤΡΜ δεν λειτουργεί το ΤΟΥΟΤΑ σύστημα παραγωγής . Το 

τελευταίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι όλες οι συγγενικές εταιρείες της 

ΤΟΥΟΤΑ εισήγαγαν την ΤΡΜ. 
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Εικόνα 2. Το ΤΟΥΟΤΑ σύστημα παραγωγής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΜ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥΟΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Στόχος η απόλυτη ελάχιστη σπατάλη 

ΧΡΗΣΗ ΓΌΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

πραγματοποίηση του 
ΤΟΥΟΤΑ συστήματος 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 
ΕΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΓΌΦΥΓΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ 

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΤΕΛΕΙΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Η ΜΙΚΡΟΑΚΙΝΗΣΙΕΣ 

ΤΗΡΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
1.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2.ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
3.ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 
& ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. 
ΠΑΜΑΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΤΑΝ 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΤΕΛΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΝΑΡΙ-5ΤΟΡ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΤΡΕΠΗ ΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΕΙΟΝΕΙ ΧΡΟΝΟΥΣ 
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΟΣΗ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
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2.3.7. Η σχέση μεταξύ TPM, Tero – τεχνολογίας και 

Διάθεσης (Logistik). 
 

 Από 1972 η EFNMS (European Federation of National Maintenance 

Societies) υποστηρίζει ένα διεθνές συνέδριο που γίνεται κάθε δύο χρόνια. Η 

Ιαπωνία ως χώρα μέλος παίρνει μέρος τακτικά. 

 Στο πέμπτο συνέδριο της EFNMS που έγινε στη πρώην Γιουγκοσλαβία ο 

Dennis Parkes , ιδρυτής της ΤΕRO - τεχνολογίας , παρουσίασε μία έκθεση με 

τίτλο «έκθεση προόδου της ΤΕRO – τεχνολογίας». Στην παρουσίασή του ο 

Parkes επισήμανε την αυξανόμενη σημασία της ΤΕRO - τεχνολογίας σε διεθνή 

βάση και εξήγησε ότι τόσο η ΤΡΜ στην Ιαπωνία όσο και η Logistik (διάθεση) στις 

ΗΠΑ έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς με την ΤΕRO - τεχνολογία. 

 Η ΤΕRO - τεχνολογία είναι μία νέα έννοια η οποία χρησιμοποιείται στην 

Μ.Βρεττανία από το 1970. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε το British 

Standards Istitution είναι συνδυασμός οικονομικής διαχείρισης και άλλων 

διαδικασιών που βρίσκουν εφαρμογή στον δρόμο για οικονομικό κύκλο ζωής των 

εγκαταστάσεων. Η πραγματοποίησή της αφορά την τεχνική περιγραφή και 

κατασκευή για αξιόπιστες και ευκολοσυντήρητες εγκαταστάσεις, για μηχανές, 

κτίρια, καθήκοντα, συντήρηση, ανταλλακτικά καθώς και την διακίνηση 

πληροφοριών για την κατασκευή, την απόδοση και το κόστος. 

 Η ΤΡΜ στην Ιαπωνία αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 

των εγκαταστάσεων. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με τον στόχο της ΤΕRO - 

τεχνολογίας δηλ. την απόκτηση οικονομικού κύκλου ζωής των εγκαταστάσεων. 

Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με το κόστος κύκλου ζωής ήταν το υπουργείο 

άμυνας των ΗΠΑ. Το 1966 ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός προγράμματος κόστους 

κύκλου ζωής  και από το 1976 το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ στηρίζει τα 

συμβόλαια αγορών για όπλα και άλλων μεγαλοσυστημάτων στο κόστος κύκλου 

ζωής. 
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Εικόνα 3. Σχέση μεταξύ ΤΡΜ, ΤΕRΟ-Τεχνολογία και Logistik 

 

Logistik είναι ένας παλιός στρατιωτικός όρος που υποδεικνύει την 

υποστήριξη της πρώτης γραμμής με απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά και 

συντήρηση παραγόμενων αγαθών και συστημάτων. Πρόσφατες μέθοδοι του 

Logistik ξεπεράσανε τις παλιές έννοιες του κύκλου ζωής αγαθών και 

εγκαταστάσεων μέσω των σχεδίων του κόστους κύκλου ζωής , του 

μηχανολογικού σχεδιασμού αξιοπιστίας και συντήρησης.  

 

(ΗΠΑ) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

ΤΕΡΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Μ.ΒΡΕΤΤΑΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΡΜ 
ΙΑΠΩΝΙ
Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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 ΤΡΜ, Logistik και TERO Τεχνολογία έχουν κοινό στόχο το οικονομικό 

κόστος κύκλου ζωής. Στους επιμέρους στόχους και τις υπευθυνότητες όμως 

έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Οι στόχοι της Logistik πιάνουν μεγάλο φάσμα. 

Περιέχουν συστήματα προγράμματα, πληροφορίες, εγκαταστάσεις  και προϊόντα 

παραγωγής. Η TERO Τεχνολογία συγκεντρώνεται μόνο πάνω στις 

εγκαταστάσεις και συμπεριλαμβάνει τους προμηθευτές των εγκαταστάσεων τους 

διαχειριστές  και τις εταιρείες μηχανημάτων. Η ΤΡΜ εφαρμόζεται στην πράξη 

από τους χειριστές των εγκαταστάσεων.   

   

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Μεγιστοποίηση της ολικής αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων. 

 

 

3.1. Χρησιμοποίηση εγκατάστασης με χαμηλή 

αποδοτικότητα. 
 

 Αν για παράδειγμα σ’ ένα εργοστάσιο Χ η αποδοτικότητα είναι 85%, τότε 

μπορεί να ειπωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται αποδοτικά και 

αποτελεσματικά. Εδώ τίθενται ερωτήματα όπως με ποια μαθηματική μέθοδο είναι 

εφικτό να διαπιστωθεί το ποσοστό αυτό της αποδοτικότητας εγκατάστασης και 

πάνω σε ποια δεδομένα στηρίχτηκε ο υπολογισμός. Πολλές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τον όρο “ποσοστό της αποδοτικότητας εγκατάστασης” αλλά οι 

υπολογιστικοί μέθοδοι διαφέρουν πολύ. 

Με τον όρο “ποσοστό αποδοτικότητας εγκατάστασης” συχνά εννοείται η 

χρησιμότητα ή η διαθεσιμότητα. 
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Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Η Διαθεσιμότητα βασίζεται σε μια σχέση μεταξύ χρόνου λειτουργίας 

(εξαιρουμένου του χρόνου ακινησίας) και διαθέσιμου χρόνου (χρόνου 

κατάληψης). Το παραπάνω εκφράζεται με τον μαθηματικό τύπο: 

 

 

 

                             Χρόν. Λειτουργίας        Διαθ. χρόν. - χρον. ακινησίας 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ=                                  = 
                             Διαθέσιμος χρον.                   Διαθέσιμος χρόνος 

 

Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος κατάληψης ή διαθέσιμος χρόνος ανά 

ημέρα (ή μήνα) προσδιορίζεται με αφαίρεση του προγραμματισμένου χρόνου 

ακινησίας από τον ολικό διαθέσιμο χρόνο στην ημέρα. 

Ο προγραμματισμένος χρόνος ακινησίας είναι ο χρόνος ακινησίας που 

ορίστηκε κατά τον σχεδιασμό των εργασιών και περιέχει τον χρόνο για 

προγραμματιζόμενη συντήρηση καθώς και για διαχειριστικές (Μάνατζμεντ) 

δραστηριότητες (π.χ. πρωινές συσκέψεις κ.λ.π.).  

Αν μια εργασιακή βάρδια έχει 8 ώρες ή 480 λεπτά ανά ημέρα και ο 

προγραμματισμένος χρόνος ακινησίας είναι 20 λεπτά  ανά ημέρα, τότε ο 

διαθέσιμος χρόνος είναι 460 λεπτά/ημέρα. 

 Ο χρόνος λειτουργίας υπολογίζεται με αφαίρεση του χρόνου ακινησίας 

εγκαταστάσεων (μη ωφέλιμος χρόνος) από τον διαθέσιμο χρόνο, δηλαδή είναι ο 

πραγματικός χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο χρόνος ακινησίας 

εγκαταστάσεων περιέχει τις απώλειες στασιμότητας εγκαταστάσεων σαν 

αποτέλεσμα των διαδικασιών ρύθμισης, εφοδιασμού, αλλαγής εργαλείων κ.λ.π. 

Για παράδειγμα ο διαθέσιμος χρόνος ανά ημέρα είναι 460 λεπτά και ο χρόνος 

ακινησίας ανά ημέρα αποτελείται από απώλειες 20 λεπτών για εφοδιασμό, 20 

λεπτών για εξοπλισμό  και 20 λεπτών για ρύθμιση  δηλαδή συνολικά 60 λεπτά, 

τότε ο τελικός χρόνος λειτουργίας είναι 400 λεπτά/ημέρα. Οπότε στην περίπτωση 

αυτή η διαθεσιμότητα υπολογίζεται: 

                               400 λεπ/ημ. 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ=                        * 100 %= 87% 
                               460 λεπ/ημ.  
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Β. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Αν τα δεδομένα (στοιχεία) από τις διάφορες εργασιακές περιοχές που 

συγκεντρώθηκαν είναι σωστά τότε η διαθεσιμότητα του 87% θα αποτελεί ένα 

αξιόπιστο αριθμό. Δυστυχώς όμως η ακρίβεια των δεδομένων της πραγματικής 

χρήσης εγκαταστάσεων διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και συχνά δεν 

καταγράφονται καν τέτοιοι αριθμοί. Μερικά διευθυντικά στελέχη υποστηρίζουν ότι 

η καταγραφή τέτοιων δεδομένων από τους συνεργάτες είναι απώλεια χρόνου και 

ότι θα έπρεπε να εκμεταλλεύονται τον χρόνο τους καλύτερα με λειτουργικές 

διαδικασίες. Κάποια βασικά και ελάχιστα σε αριθμό, λειτουργικά δεδομένα , θα 

πρέπει να καταγράφονται με κάποιο απλό και ουσιαστικό σύστημα καταγραφής 

δεδομένων. 

 Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα έστω ότι υπάρχει 

προγραμματισμένος χρόνος ακινησίας 20 λεπτά/ημέρα και καταγραμμένος χρόνο 

ακινησίας 60 λεπτά/ημέρα που αποτελείται από απώλειες 20 λεπτά για 

εφοδιασμό, 20 λεπτά για εξοπλισμό-  και 20 λεπτά για ρύθμιση. Είναι δύσκολο να 

διαπιστωθεί η ακρίβεια αυτών των καταγραμμένων χρόνων. Ασφαλώς δεν είναι 

αναγκαίο να μετρηθούν αυτοί οι χρόνοι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά 

στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι οι πραγματικοί χρόνοι φέρνουν μια διαφορά μέχρι 

10 λεπτά με τους καταγραμμένους χρόνους. Μερικές εταιρείες δεν κρατούν 

στοιχεία για τους  χρόνους ακινησίας των εγκαταστάσεων μικρότερους των 30 

λεπτών, κάτι που είναι πολύ λανθασμένο. Χρόνοι λειτουργίας που στηρίζονται σε 

τόσο επιφανειακά δεδομένα, όπου χρόνοι ακινησίας των 10 μέχρι 20 λεπτά δεν 

καταγράφονται, μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε απερίσκεπτο διαχειριστικό 

σύστημα (σύστημα Μάνατζμεντ). 

 Για την εφαρμογή “κερδοφόρου ΤΡΜ” (profitable TPM) και για να 

επιτευχθεί η ιδανική αποδοτικότητα εγκαταστάσεων, τότε αποφασιστικό ρόλο 

παίζουν  οι δύο παρακάτω παράγοντες. Πρώτον θα πρέπει να καταγράφονται με 

μεγάλη ακρίβεια οι χρόνοι χρήσης των εγκαταστάσεων ώστε να μπορούν να 

προβλέπονται οι αντίστοιχες μέθοδοι διαχείρισης (Μάνατζμέντ) και διεύθυνσης 
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(κατεύθυνσης) . Δεύτερον θα πρέπει να αναπτυχθεί μια μεγάλης ακρίβειας 

κλίμακα για την μέτρηση των σχέσεων λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 

 

Γ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΡΟΝΟΥ. 

 

 Οι σχέσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν ανταποκρίνονται σωστά 

όταν στηρίζονται μόνο στην διαθεσιμότητα.  Ο προσδιορισμός της 

διαθεσιμότητας υπολογίζεται από τις έξι μεγάλες πηγές της απώλειας των 

εγκαταστάσεων και όχι μόνο από τον χρόνο ακινησίας που ο υπολογισμός του 

έγινε παραπάνω. Άλλες απώλειες των εγκαταστάσεων όπως π.χ. απώλειες 

ταχύτητας ή απώλειες λόγω λάθους δεν υπολογίστηκαν. Για να παρουσιαστούν 

οι πραγματικές και ακριβείς σχέσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν και τα έξι είδη των απωλειών στον υπολογισμό. 

Όπως φαίνεται στην εικ. 4 η ΤΡΜ συμπεριλαμβάνει και τις έξι πηγές 

απώλειας. Μετράει την ολική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων με πολ/σμό της 

διαθεσιμότητας και του βαθμού απόδοσης με το βαθμό ποιότητας. Αυτό το μέτρο 

ολικής αποδοτικότητας εγκατάστασης ενώνει τους παράγοντες χρόνο, ταχύτητα 

και ποιότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδεικνύει πως αυτοί οι 

παράγοντες μπορούν να  αυξήσουν την αξίας των παραγωγικών συστημάτων. 
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Εικόνα 4. Ολική Αποδοτικότητα Εγκαταστάσεων 
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  Δ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

 

 Ο βαθμός απόδοσης είναι το προϊόν της σχέσης  ταχύτητας -

εγκατάστασης με τον καθαρό (Netto) βαθμό λειτουργίας. Η σχέση ταχύτητας- 

εγκατάσταση απευθύνεται στη διαφωνία μεταξύ της ιδανικής ταχύτητας 

(βασιζόμενη στην δυναμικότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κατασκευή 

τους) και της πραγματικής ταχύτητας. Το παραπάνω εκφράζεται με τον 

μαθηματικό τύπο:  

 

                                                           προγραμ/μενη συχνότητα (ρυθμός) 
Σχέση ταχύτητα - εγκατάσταση =  
                                                                πραγματική συχνότητα (ρυθμός) 
 

Αν η θεωρητική (προγραμματιζόμενη ή προτυποποιημένη) συχνότητα ή 

ρυθμός παραγωγής ήταν 0,5 λεπτά/κομμάτι και η πραγματική συχνότητα 0,8 

λεπτά/κομμάτι, ο υπολογισμός θα ήταν: 

 

                                                      0,5 λεπ/κομ. 
Σχέση ταχύτητα - εγκατάσταση =                         χ100% = 62,5%     
                                                      0,8 λεπ/κομ. 
 

Ο καθαρός (Netto) βαθμός λειτουργίας μετράει την συντήρηση μιας 

συγκεκριμένης ταχύτητας μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον βαθμό 

αυτός όμως δεν διαπιστώνεται αν η πραγματική ταχύτητα είναι μεγαλύτερη ή 

μικρότερη από την προγραμματισμένη ή προτυποποιημένη ταχύτητα. Ο βαθμός 

αυτός μετράει αν η λειτουργία παραμένει σταθερή όταν υπάρχει περίοδος όπου 

εμφανίζεται μειωμένη ταχύτητα. Ο καθαρός βαθμός λειτουργίας υπολογίζει τις 

απώλειες που δημιουργούνται από μικρές διακοπές καθώς και εκείνες που δεν 

αναγράφονται στα δεδομένα-στοιχεία της λειτουργίας όπως π.χ. 

μικροπροβλήματα και απώλειες ρύθμισης. Ο υπολογισμός αυτός δίνεται: 

 

                                                            Πραγματικός χρόνος διαδικασίας 
Καθαρός βαθμός λειτουργίας =  
                                                                      Χρόνος λειτουργίας 
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                        (Παραγόμενα κομμάτια)   x   (πραγματικός ρυθμός παραγ.) 
Καθ. βαθμός λειτ. =  
                                                      Χρόνος λειτουργίας 

 

Παράδειγμα: Ο αριθμός παραγόμενων κομματιών είναι 400 κομ/ημέρα 

(Output), και ο πραγματικός ρυθμός (συχνότητα) παραγωγής είναι 0,8 λεπ/κομ. 

και ο χρόνος λειτουργίας είναι 400 λεπ/ημέρα. 

 

                                                400κομ/ημ.   x   0,8 λεπ/κομ. 
Καθ. βαθμός λειτουργίας =                                                        x   100% = 80% 
                                                          400 λεπ/ημ. 
 

και 100% - Καθ. βαθμό λειτουργίας (80%) = 20% απώλειες λόγω μικρών 

διακοπών. 

Ο βαθμός απόδοσης υπολογίζεται ως εξής: 

Βαθμός απόδοσης = Καθαρός βαθμός λειτουργίας   x   σχέση ταχύτητα-

εγκατάστασης 

  

                                       (Παραγόμενα κομ.)   x   (πραγ. ρυθμός παραγωγής) 
Βαθμός απόδοσης =                                                                             
                                                          χρόνος λειτουργίας 
 

                 Προγραμματισμένος ρυθμός παραγωγής 
      x  
                    Πραγματικός ρυθμός παραγωγής 
 

 

                                         (Παραγ. κομ.)   x   (Προγραμ. ρυθμός παραγωγής) 
Βαθμός απόδοσης =  
                                                        Χρόνος λειτουργίας 
 

                                       400 κομ/ημ.   x   0,5 λεπ/κομ.  
Βαθμός απόδοσης =                                                         x   100% = 50% 
                                               400 λεπ/ημέρα 
 

ή Βαθμός απόδοσης =( 0,625   x   0,8 )  x   100% = 50% 
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Αν το ποσοστό των ποιοτικών προϊόντων βρίσκεται στο 98%, τότε η ολική 

αποδοτικότητα της εγκατάστασης είναι: 

 

Ολική αποδοτικότητα εγκατάστασης = Διαθεσιμότητα   x   Βαθ.απόδοσης   

x   Βαθ. ποιότητας = (0,87   x   0,50   x   0,98)   x   100% = 42,6% 

Παρατηρείται ότι αν και η διαθεσιμότητα είναι στο 87% η ολική 

αποδοτικότητα εγκατάστασης, αν υπολογισθεί πραγματικά, δεν είναι ούτε 50% 

αλλά μόνο 42,6%. 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτό το παράδειγμα είναι 

χαρακτηριστικά για μια μεσαία επιχείρηση. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν στην ουσία 

ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιείται μόνο κατά το ήμισυ της απόδοσής της. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων υπολογισμών ιδανικές 

συνθήκες ορίζονται ως εξής: 

 

 Διαθεσιμότητα πάνω από 90% 

 Βαθμός απόδοσης πάνω από 95 % 

 Βαθμός ποιότητας πάνω από 99% 

 

Οπότε ορίζεται και η ιδανική ολική αποδοτικότητα εγκατάστασης: 

 

(0,90   x   0,95   x   0,99)   x   100% = 85% 

 

 Ο παραπάνω αριθμός δεν αποτελεί φανταστικό στόχο. Όλες οι 

επιχειρήσεις που κέρδισαν τον ΡΜ - έπαθλο, κατέχουν αποδοτικότητα 

εγκατάστασης πάνω από 85%. 

 Αν για παράδειγμα στην επιχείρηση που εξετάζεται η ολική αποδοτικότητα 

της εγκατάστασης είναι 50% και εφαρμοστεί η ΤΡΜ για να αυξηθεί σε 85%, τότε η 

διαφορά αυτή θα είναι 35% βελτίωση. Η σχέση μεταξύ 35% σε 50% σημαίνει μια 

βελτίωση κατά 70% της ολικής αποδοτικότητας εγκατάστασης. 

 Βελτίωση της ολικής αποδοτικότητας εγκατάστασης συνεπάγεται βελτίωση 

της παραγωγικότητας. Τα παραδείγματα εδώ αφορούν νικητές του ΡΜ - επάθλου 

που βελτίωσαν την παραγωγικότητά τους κατά 50%, χωρίς να αποκλείεται όμως 

και βελτίωση της τάξεως των 70%. 
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3.2 Βλάβες και μικροδιακοπές δυσκολεύουν την 

αυτοματοποίηση. 

 

 Το MURATA KIKAI είναι γνωστό ως το πρότυπο εργοστάσιο με ευέλικτο 

σύστημα παραγωγής. Ο προοδευτικός βαθμός αυτοματοποίησής του είναι 

εντυπωσιακός. Επτά κέντρα παραγωγής, οχήματα χωρίς οδηγούς, αυτόματη 

αλλαγή παλέτας, αυτοματοποιημένες αποθήκες και πολλά άλλα συστήματα όλα 

κατευθύνονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά την διάρκεια μιας μέρας 

χρειάζονται δύο μόνο άτομα να τοποθετούν τα παραγόμενα κομμάτια πάνω σε 

παλέτες και να τις μεταφέρουν στις αυτοματοποιημένες αποθήκες. Όλες οι 

υπόλοιπες εργασίες εκτελούνται αυτόματα επί 24ώρου  βάσεως. 

 Τα κατεργαζόμενα κομμάτια που είναι ήδη τοποθετημένα πάνω σε παλέτα 

μεταφέρονται με εντολή ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω οχημάτων, χωρίς οδηγό 

από τις αυτοματοποιημένες αποθήκες στην αυτόματη αλλαγή παλέτας του 

κέντρου παραγωγής. Μετά την κατεργασία  στο κέντρο παραγωγής τα κομμάτια 

μεταφέρονται μέσω των οχημάτων χωρίς οδηγό στην αποθήκη όπου και 

αποθηκεύονται. Τα προϊόντα χυτοσιδήρου απαιτούν 4 διαφορετικές κατεργασίες 

για την ολοκλήρωσή τους. Η ποσότητα (παρτίδα) παραγωγής είναι περίπου 30 

με 50 κομμάτια και σχεδόν 1300 διαφορετικά είδη μπορούν να παραχθούν. 

Για το λόγω αυτό το εργοστάσιο αυτό χαρακτηρίζεται και πρότυπο για το ευέλικτο 

σύστημα παραγωγής. 

 Το σύστημα αυτό όμως δεν μπόρεσε να πετύχει την πλήρη 

αυτοματοποίηση. Το μοναδικό απρόσιτο σημείο βρίσκεται στο πεδίο της 

συντήρησης. Όταν εμφανίζονται βλάβες και μικροδιακοπές στην διάρκεια της 

νύχτας, τότε ακινητοποιείται ολόκληρο το αυτοματοποιημένο σύστημα. Παρόλο 

που κατάφεραν να αυτοματοποιήσουν τις πολύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες 

όπως π.χ. την παρασκευή, τον ανεφοδιασμό, την διαχείριση των υλικών κ.α. 

,τόσο δύσκολο είναι να αυτοματοποιηθεί η συντήρηση. 
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 Η μέθοδος του Murata Kikai για αύξηση της εργασιακής παραγωγικότητας 

με εκτέλεση των διαδικασιών εφοδιασμού και εξοπλισμού κατά  την ημέρα και 

λειτουργία της αυτοματοποιημένης παραγωγής την νύχτα έχει αντιγραφεί σε 

διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Από την στιγμή όμως που δεν μπορούν να 

εξαλειφτούν εντελώς οι βλάβες και οι μικροδιακοπές δεν θα μπορέσει να 

επιτευχθεί καμιά περαιτέρω βελτίωση της εργασιακής παραγωγικότητας. 

 Η ύπαρξη μικρών διακοπών οφείλεται σε πολλούς λόγους. Εγκαταστάσεις 

διακόπτουν την λειτουργία τους όταν δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα στην αρχή 

ενός ταινιομεταφορέα ή όταν ο ανιχνευτής χτυπήσει τον συναγερμό γιατί 

εμφανίστηκε κάποιο ποιοτικό λάθος. Όπως και στο σαλόνι εργοστάσιο  όπου 

βάση για την εξόντωση των βλαβών αποτελεί η διατήρηση της θέσης εργασίας 

σε άριστη κατάσταση , έτσι και στην πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή ο 

συχνότερος καθαρισμός , η λίπανση , η στερέωση κ.α. μπορούν να βοηθήσουν 

ώστε να αποφευχθούν ορισμένες μικροδιακοπές. 

 

3.3. Εξάλειψη της επιτάχυνσης της χειροτέρευσης 

των εγκαταστάσεων. 

Έχει ειπωθεί ότι η συντήρηση εγκαταστάσεων σημαίνει την διαφύλαξη της 

΄΄υγείας΄΄ των εγκαταστάσεων. Η προληπτική ιατρική μείωσε την εμφάνιση 

νόσων με συνέπεια την αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου. Παρόμοια 

και η προληπτική συντήρηση μπορεί να αυξήσει τον κύκλο ζωής των 

εγκαταστάσεων. 

 Στην εικόνα 5 συγκρίνεται η προληπτική ιατρική με την προληπτική 

συντήρηση. Στην προληπτική ιατρική δίνετε έμφαση στην πρόνοια ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα προσβολής από ασθένειες. Υγιεινή διατροφή και 

βασικός καθημερινός καθαρισμός βοηθούν στην πρόληψη των ασθενειών. 

Συχνές προληπτικές εξετάσεις μέσω ειδικών ιατρών οδηγούν στην πρόωρη 

ανακάλυψη και θεραπεία  μιας ασθένειας. Η καθημερινή συντήρηση των 

εγκαταστάσεων υπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Με προσεκτική λίπανση , καθαριότητα , 

ρύθμιση και κατευθυνόμενη επιθεώρηση μπορούν να αποφευχθούν πιθανές 

ακινησίες των εγκαταστάσεων. Όπως ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την 

προσωπική του υγεία έτσι θα πρέπει και κάθε άτομο που χειρίζεται κάποιο 
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μηχάνημα να είναι υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία του. Επομένως κάθε 

χειριστής πρέπει να φέρει την ευθύνη για την καθημερινή συντήρηση της 

μηχανής και του χώρου που εργάζεται. Αυτό αποτελεί και την βασική αρχή για 

την αυτόνομη συντήρηση μέσω των χειριστών. Στην συνέχεια οι τεχνικοί του 

τομέα της συντήρησης , οι οποίοι είναι οι «ιατροί» των εγκαταστάσεων , 

ευθύνονται για την περιοδική επιθεώρηση και την προληπτική επιδιόρθωση. Έτσι 

η προληπτική συντήρηση μειώνει των αριθμό των βλαβών και αυξάνει την 

διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. 

 
 
 

Εικόνα 5. προληπτική ιατρική για εγκαταστάσεις = προληπτική συντήρηση 
 

 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΠΡΟΩΡΗ Λ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (ΕΓΚΑΙΡΗ 

ΑΛΛΑΓΗ) 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
(ΔΙΑΓΝΩΣΗ) 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

(Κ ΑθΑΡΙΜ ΟΣ ,ΡΥΘΜΙΣ Η. 

ΕΛΕΓΧΟΣ. ΛΙΠΑΝΣΗ) 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΣ 
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 Η πρακτική εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής κατανοείται εύκολα. Το 

κόστος καθημερινής φροντίδας και των περιοδικών εξετάσεων είναι ελάχιστο σε 

σύγκριση με το  κόστος που δημιουργείται όταν αμελείται η ιατρική περίθαλψη. 

Έτσι και στις παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι πιο οικονομικό να επιδιορθώνει 

κανείς τις εγκαταστάσεις με προληπτικό χαρακτήρα από το να συντηρούνται 

μέχρι την ολοκληρωμένη πτώση τους. Σ’ αυτό το στάδιο το κόστος της 

επανόρθωσης είναι πολύ υψηλό. Το παράξενο είναι ότι πολλές επιχειρήσεις 

αποφασίζουν να μην εξασκήσουν την προληπτική συντήρηση ή την εφαρμόζουν 

με «μισή καρδιά» παρόλο που έχουν κατανοήσει την σημασία της.  

 Εργοστάσια που παραμελούν την προληπτική συντήρηση επιταχύνουν 

βασικά τη χειροτέρευση των εγκαταστάσεών τους. Σε τέτοια εργοστάσια η σκόνη 

και τα γρέζια βρίσκονται όπου κι αν κοιτάξει κανείς. 

Τα πατώματα είναι γεμάτα με βρωμιές , σκόνη , λάδια και ακατέργαστα υλικά. 

Όταν η σκόνη και οι βρωμιές κολλήσουν πάνω σε κινούμενα εξαρτήματα και σε 

ολισθαίνοντες επιφάνειες, τότε καταστρέφονται οι επιφάνειες αυτές. Όταν 

αμελείται η λίπανση δημιουργούνται υπερβολικές τριβές με αποτέλεσμα την 

αύξηση της φθοράς , την υπερθέρμανση της μηχανής και πολλές φορές την 

καταστροφή της. 

 Μια γενική επιθεώρηση συχνά αποδεικνύει ότι πάνω από τους μισούς 

κοχλίες και περικόχλια είναι χαλαροί. Ακόμη αν η συντήρηση των εγκαταστάσεων 

είναι ανεπαρκής δημιουργούνται κενά που συνεπάγονται σπατάλη πολύτιμου 

υλικού και ενέργειας. Σε εργοστάσια όπου επικρατεί τέτοιου είδους αμέλεια οι 

απότομες απώλειες και οι μικροδιακοπές της λειτουργίας εμφανίζονται 

καθημερινά. 

 Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μερικοί διευθυντές να κρατούν μια 

μοιρολατρική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις και απλός να 

δέχονται το γεγονός ότι δεν μπορούνε να κάνουν τίποτε για να αποφύγουν αυτές 

τις μικροδιακοπές. Η  αποδοχή αυτής της κατάστασης ταυτόχρονα σημαίνει και 

αποδοχή μείωσης της παραγωγής. Μάλιστα όσο η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται 

τόσο η μείωση της παραγωγής θα μεγαλώνει. 

 Πρέπει κάποια στιγμή να δίνεται ένα τέλος σε τέτοιου είδους ασύμφορες 

καταστάσεις. Οι κακές συνήθειες πρέπει να μπαίνουνε στην άκρη και την θέση 

τους να παίρνουν νέες ιδέες , νέοι τρόποι αντιμετώπισης της παραγωγής και των 
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συντελεστών της. Η αναμόρφωση αυτή πρέπει να ξεκινάει από τον διευθυντή και 

να συμπεριλαμβάνει και τον απλό εργάτη. Με την ΤΡΜ μπορούν να 

αλλοτριωθούν αυτές οι κακές συνήθειες και να διαφοροποιηθεί το εργασιακό 

περιβάλλον. Μόνο τότε θα μπορέσει να είναι δυνατή μια βελτίωση της διάθεσης 

στην επιχείρηση. 

 

 

3.4 Η προληπτική συντήρηση μόνο, δεν μπορεί να 

εξαφανίσει τις βλάβες. 

 

 Πριν 10 χρόνια η εταιρεία Ν πληροφόρησε ότι παρόλο που η εταιρεία 

εξασκούσε εδώ και χρόνια την προληπτική συντήρηση δεν μπόρεσαν να 

ελαττώσουν τον αριθμό των διακοπών λειτουργίας σε χαμηλά επίπεδα. Τους 

διαβεβαίωσαν ότι η προληπτική συντήρηση μόνο δεν μπορούσε να 

εξουδετερώσει τις βλάβες και του προτάθηκε να ενσωματώσουν την ΤΡΜ. 

Ακολούθησαν αυτή την συμβουλή με επιτυχία και έτσι το εργοστάσιο κατάφερα 

να πάρει το ΡΜ βραβείο. 

 Γιατί δεν μπορεί η προληπτική συντήρηση μόνο να εξάλειψη τις βλάβες;  

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μηχανολογικής αξιοπιστίας οι αιτίες των 

βλαβών των εγκαταστάσεων μεταβάλλονται με τον χρόνο. Στην εικόνα 6 

εμφανίζεται η μεταβολή του  ρυθμού βλαβών με την πάροδο του χρόνου. Η 

καμπύλη αυτή ονομάζεται χαρακτηριστική καμπύλη διάρκειας ζωής ή καμπύλη 

θνησιμότητας. 

 Όταν οι εγκαταστάσεις είναι καινούργιες τότε ο ρυθμός βλαβών είναι 

υψηλός (περίοδος αρχικών βλαβών) και με την πάροδο του χρόνου πέφτει 

δραστικά. Στη συνέχεια ο ρυθμός βλαβών παραμένει σταθερός σ’ ένα 

συγκεκριμένο ύψος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν όμως η ωφέλιμη διάρκεια 

ζωής της εγκατάστασης πλησιάζει στο τέλος της , ο ρυθμός βλαβών αυξάνει και 

πάλι. 

 Στο Hamamatsu - εργοστάσιο της Εθνικής Ιαπωνικής εταιρείας 

Σιδηροδρόμων συντηρούνται τα bullet train. Σύμφωνα με δηλώσεις του 

συγκροτήματος αυτού ο ρυθμός βλαβών των βαγονιών του τραίνου 

ανταποκρίνεται πλήρως στην χαρακτηριστική καμπύλη διάρκειας ζωής. Το 
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τραίνο αυτό μπήκε σε λειτουργία το 1964 την ίδια χρονιά που έγιναν και οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο. Στο διάστημα αυτό συχνά οι εφημερίδες είχαν 

άρθρα που έγραφαν για τα προβλήματα λειτουργίας του τραίνου αυτού. Οι 

βλάβες αυτές αντιστοιχούν στην περίοδο των αρχικών βλαβών. Αιτία για την 

περίοδο των αρχικών βλαβών είναι λάθη κατασκευαστικά και λάθη παραγωγής. 

Για να αντιμετωπισθούν θα πρέπει ο κατασκευαστικός τομέας από την αρχή να 

εφαρμόσει δοκιμαστικούς κύκλους λειτουργίας. Παράλληλα θα πρέπει να 

παρακολουθούνται και να επισημαίνονται τα αδύνατα σημεία  του 

κατασκευαστικού τομέα και της διαδικασίας παραγωγής.  

Απότομες βλάβες δημιουργούνται κατά κύριο λόγο από λάθη χειρισμού, οπότε η 

διασφάλιση του σωστού χειρισμού των εγκαταστάσεων είναι ένας παράγοντας 

που θέλει ιδιαίτερη προσοχή.  

Βλάβες φθοράς δημιουργούνται από την περιορισμένη διάρκεια ζωής των 

εξαρτημάτων μια εγκατάστασης. Η διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων μπορεί 

μέσω της προληπτικής συντήρησης να μεγαλώσει. Αυτό μειώνει τον ρυθμό 

βλαβών φθοράς. 

Η πρόληψη της συντήρησης αποτελεί ένα πολύ δραστικό μέτρο 

αντιμετώπισης των τριών περιόδων βλαβών. Η κατασκευή εγκαταστάσεων άνευ 

συντήρησης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην φάση σχεδιασμού ώστε να 

υπάρχει πρόβλεψη για τις βλάβες όλων των περιόδων της διάρκειας ζωής της 

εγκατάστασης.   

 Αν παρακολουθείται έτσι ο κύκλος ζωής μιας εγκατάστασης τότε είναι 

φανερό ότι η προληπτική συντήρηση και μόνο δεν μπορεί να εξουδετερώσει τις 

βλάβες Η επιτυχία της ΤΡΜ εξαρτάται από την συνεργασία όλων των τομέων. 

Ακόμη θα πρέπει στην απομάκρυνση των βλαβών να συγκαταλέγονται η 

συντήρηση καθώς και οι τομείς του σχεδιασμού, κατασκευαστικού και χειρισμού. 
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Εικόνα 6: Χαρακτηριστική καμπύλη ζωής και μέτρα αντιμετώπισης βλαβών 

 

 

 

 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΡΧΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΒΛΑΒΩΝ 
ΛΟΓΩ 
ΦΘΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΤΥΧΑΙΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ" 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
ΛΟΓΩ 
ΣΥΝΗΡΗΣΗΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΛΑΒΕΣ 

ΦΘΟΡΑΣ 
ΒΛΑΒΕΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΒΛΑΒΕΣ 

ΤΥΧΑΙΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΛΑΘΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΛΑΘΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ 
ΑΙΤΙΑ ΦΘΟΡΑ ΛΑΘΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛ 

ΠΡΟΛΗΨΗ & 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΕΟΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟ» ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΣΗ

Σ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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3.5 Πέντε μέτρα με στόχο “ΜΗΔΕΝ ΒΛΑΒΗ” 

 

 Θα ήταν ιδανικό αν θα μπορούσαν να αποφευχθούν βλάβες με την 

πρόληψη συντήρησης (Maintenance Prevention, MP) ή με την αναδοχή 

κατασκευών άνευ συντήρησης. Δυστυχώς η κατάσταση που επικρατεί στα 

περισσότερα εργοστάσια απέχει ακόμη πολύ από αυτό το ιδεώδες. 

 Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει για υπάρξει μια βελτίωση, είναι η 

ελάττωση των βλαβών των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται αυτήν την 

στιγμή. Οι εμπειρίες που θα αποκτηθούν από τις αντίστοιχες προσπάθειες που 

θα γίνουν, θα μπορούν μελλοντικά να συμβάλουν στη βελτιωμένη κατασκευή των 

εγκαταστάσεων. Έτσι θα πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, οι εγκαταστάσεις, το 

ιδανικό. 

 Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρότυπο Japanese idustrial standards(JIS) 

βλάβη είναι το αποτέλεσμα της απώλειας μιας πρότυπης λειτουργίας (standard) 

σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. σύστημα, μηχανή, εξάρτημα). Αυτή η 

απώλεια μιας πρότυπης λειτουργίας δείχνει ότι οι βλάβες μηχανών δεν 

περιορίζονται μόνο στις απρόσμενες διαταράξεις που οδηγούν στην ολική 

ακινησία και στασιμότητα. Ακόμη, όταν λειτουργούν οι εγκαταστάσεις μπορεί μια 

χειροτέρευση να δημιουργήσει διάφορες απώλειες, όπως π.χ. την απώλεια μιας 

πρότυπης λειτουργίας, αυξημένος ή δυσκολότερος ανεφοδιασμός και ρύθμιση, 

συχνότερες κενές λειτουργίες και μικροδιακοπές, ελάττωση της ταχύτητας 

διαδικασίας και του ρυθμού. Τέτοιες απώλειες θα πρέπει να μεταχειρίζονται ως 

βλάβες. Απρόσμενες διαταράξεις με ολική στασιμότητα χαρακτηρίζονται ως 

“βλάβη λειτουργικής απώλειας” ενώ εκείνες που δημιουργούν μια χειροτέρευση 

εγκατάστασης κατά την λειτουργία της ονομάζονται “βλάβη μείωσης λειτουργίας”. 

 Οι βλάβες αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει μεγάλη 

ανησυχία για βλάβες και βαριά λάθη επειδή είναι τόσο οφθαλμοφανές. Σίγουρα 

υπάρχουνε απώλειες που δημιουργούνται από ένα και μοναδικό λάθος. Μικρά 

λάθη όπως βρωμιά, σκόνη, χαλαρώσεις, χαρακώσεις, απόξεσμα, μετάπτωση, 

που παρουσιάζονται ασήμαντα είναι το πραγματικό πρόβλημα. 

 Αυτά τα μικρά λάθη μπορούν ακόμα απότομα να γίνουν μεγάλα. 

Συσσωρεύονται οπότε αποκτούν μεγαλύτερη επίδραση και προκαλούν και τα 

δύο: 
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 α) Βλάβες απώλειας λειτουργίας και  

β) Βλάβες μείωσης λειτουργίας.  

Γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να καταπολεμούνται οι πηγές λαθών όσο 

είναι ακόμα μικρές. Αυτή είναι και βασική ιδέα που κρύβεται πίσω από την 

προληπτική συντήρηση. 

 Λάθη που μένουν άγνωστα και απληροφόρητα ονομάζονται «κρυμμένα 

λάθη». Όταν μένουν απροσδιόριστα (απληροφόρητα) προκαλούν διαταράξεις. 

Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό, κρυμμένα λάθη να αποκαλύπτονται και 

να ξαναδημιουργούνται ιδανικές καταστάσεις. 

 Για να υπάρχει η δυνατότητα να αποκλειστούν οι βλάβες, θα πρέπει να 

ανακαλυφθούν τα κρυμμένα λάθη και να παραμεριστούν πριν δημιουργηθούν οι 

βλάβες. Τα παρακάτω πέντε μέτρα αντιμετώπισης βοηθούν στην απόκλιση 

βλαβών: 

 

1. Επιμελής συντήρηση των εγκαταστάσεων ως προς τα βασικά (καθαρισμός, 

λίπανση και σύσφιξη κοχλιών).  

2. Τήρηση των σωστών διαδικασιών χειρισμού. 

3. Επαναδημιουργία της αρχικής κατάστασης εάν έχει εισέλθει  χειροτέρευση. 

4. Βελτίωση των αδύναμων σημείων της κατασκευής. 

5. Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του χειρισμού και της συντήρησης. 

 

 Διαταράξεις εμφανίζονται συνήθως, επειδή ο άνθρωπος αμελεί την 

εφαρμογή αυτών των απλών μέτρων αντιμετώπισης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 

8 μπορούν οι διάφορες διαταράξεις να αποκλεισθούν, αν οι απλές διαδικασίες 

εκτελεστούν με τον πιο απλό τρόπο.  

 Για την πλήρη εκτέλεση των διαδικασιών εκτελούνται πλήρως, θα πρέπει 

οι τομείς διαχείρισης, χειρισμού και συντήρησης να κατανοούν τον άλλο ρόλο ή 

και να συνεργάζονται, όπως οι τροχοί ενός αυτοκινήτου. Θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι να αλλάξουν (μεταβάλουν) τις απόψεις τους καθώς και τους τρόπους που 

εργάζονται (ενεργούν) για να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

Καθένας που ασχολείται με τον χειρισμό των εγκαταστάσεων ή με την 

συντήρηση, θα πρέπει να προσπαθεί για την αποφυγή των βλαβών και των 

διαταράξεων.   
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3.6. «Μη επιτρεπτή λειτουργία» αυτοματοποιημένων 

εγκαταστάσεων. 

 

 Ας πάρουμε δύο τύπους εργοστασίων: Το πρώτο εργοστάσιο κατέχει 

υψηλό βαθμό τεχνικών ικανοτήτων. Μηχανές και φόρμες σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται μέσα στο ίδιο εργοστάσιο και οι συνεργάτες εκπαιδεύονται για 

να μπορούν να φροντίζουν καλά τις εγκαταστάσεις τους. Το δεύτερο εργοστάσιο 

αναθέτει την κατασκευή των εγκαταστάσεων του και των διαφόρων φορμών του 

σε κάποιο άλλο εργοστάσιο συνεργάτη και δεν δίνει μεγάλη σημασία στην 

τεχνολογία των εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιεί τις αυτοματοποιημένες 

εγκαταστάσεις του με αμέλεια, χωρίς τεχνικές γνώσεις. 

 Η Auto Denki είναι θυγατρική της Nippodenso με περίπου 600 

εργαζομένους. Το εργοστάσιο αυτό παράγει ηλεκτρονόμους (ρωστήρες) για 

αυτοκίνητα. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας είναι ένας έμπειρος μηχανικός ο 

οποίος μπορεί να σχεδιάσει τις μηχανές και εγκαταστάσεις του εργοστασίου του. 

Αναγνωρίζει στις Δυτικογερμανικές εταιρείες και επιχειρήσεις την έμφαση που 

δείχνουν στην τεχνολογία και διευθύνει την δική του εταιρεία με ανάλογο τρόπο. 

Είναι ένας ενθουσιασμένος υπερασπιστής της ΤΡΜ ή TQM. Το 1978 η εταιρεία 

του κέρδισε το ΡΜ έπαθλο στη 2η κατηγορία και το 1981 στην 1η κατηγορία. 

 Με ενσωμάτωση της ΤΡΜ κατάφερε η Auto Denki να αυξήσει δραστικά 

την ολική αποδοτικότητα σε τομείς όπως π.χ. στις αυτόματες γραμμές 

συναρμολόγησης. Ακόμη και η μητρική εταιρεία, Nippodenso, ενθουσιάστηκε με 

αυτές τις εξελίξεις. Είναι πολιτική της εταιρείας να εκπαιδεύει όλους τους 

εργαζόμενους έτσι ώστε μόνοι τους να χειρίζονται τις εγκαταστάσεις. Νέοι 

μηχανικοί παραγωγής εκπαιδεύονται ώστε να αναπτύσσουν αυτόματους 

μηχανισμούς. Χειριστές στην μηχανική κατασκευή (παραγωγή), που παράγουν 

φόρμες και ειδικό εξοπλισμό, σπουδάζουν επιστήμες μηχανικού για τις τεχνικές 

ικανότητες και για να αυξήσουν τις αρμοδιότητές τους. Πολλοί εργαζόμενοι 

κατανόησαν και έμαθαν τις βάσεις της συντήρησης εγκαταστάσεων και εκτελούν 

πλέον την συντήρηση προσωπικά. Ακόμη, αναγνώρισαν ότι κάθε άτομο είναι 

υπεύθυνο για την εγκατάστασή του. Από εδώ και έπειτα  ανάπτυξη αποδοτικών 

εγκαταστάσεων θα είναι το κλειδί για την επιβίωση των εταιρειών. Για 
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παράδειγμα  η Yoshida Koqyo (YKK) αναπτύσσει δικές τις μηχανές και κυριαρχεί 

στην παγκόσμια αγορά φερμουάρ. 

 Όπως η Auto Denki έτσι και άλλες εταιρείες που τους απονεμήθηκε το ΡΜ 

έπαθλο για την διεξαγωγή της ΤΡΜ, κατέχουν την τεχνική ικανότητα , τις δικές 

τους εγκαταστάσεις και φόρμες να τις αναπτύξουν και να τις κατασκευάσουν. Μια 

μικρή εταιρεία που κέρδισε το ΡΜ έπαθλο το 1981, ήταν πολύ εντυπωσιακή. 

Παρόλο που είχε λιγότερο από 50 εργαζομένους, είχε δυο  έμπειρους μηχανικούς 

που ανέπτυξαν και βελτίωσαν τις εγκαταστάσεις, τα διάφορα εργαλεία και τις 

φόρμες. 

 Η ιδιωτική ανάπτυξη, παραγωγή και κατασκευή των εγκαταστάσεων και 

φορμών (τύπων) βοηθούν στην ολοκλήρωση και τελειοποίηση των τεχνικών 

ικανοτήτων της παραγωγής. Ακόμη, είναι πλέον θέμα επιβίωσης των εταιριών να 

ακολουθείται και να παρακολουθείται η ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

 Εταιρείες που δείχνουν αδιαφορία απέναντι στην ΤΡΜ, αποτελούν 

ακριβώς το αντίθετο με τις παραπάνω εταιρείες. Μεταθέτουν εκτός χώρου τους 

την ανάπτυξη και κατασκευή των εγκαταστάσεων και φορμών και διαθέτουν μόνο 

λίγους τεχνικούς για την διασφάλιση τις αποδοτικής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων. Η εξάρτηση όμως απέναντι στον προμηθευτή των 

εγκαταστάσεων και φορμών που υπάρχει, αποκλείει μια πιθανή πρωτοπορία. 

Εξάλλου, σε μια εταιρεία η οποία δεν αναπτύσσει τις εγκαταστάσεις και φόρμες 

της εσωτερικά, λείπει ο βαθμός τεχνολογικής ικανότητας που είναι απαραίτητος 

για αποδοτική συντήρηση. Ακόμη, επειδή η διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων 

και φορμών δεν καθορίζεται μέσα στην εταιρεία, μειώνεται η ικανότητα για την 

βελτίωση την συντηρησιμότητας και της συντήρησης.  

 Ο λόγος που μετατίθεται σε τρίτους η απόκτηση των εγκαταστάσεων, 

εργαλείων και φορμών είναι ότι υπάρχει συγκέντρωση της ενέργειας και των 

μέσων της εταιρείας πάνω στην κεντρική διαδικασία, την κατασκευή των 

προϊόντων και όχι πάνω στις έμμεσες διαδικασίες όπως ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη. Γι’ αυτές τις έμμεσες δραστηριότητες συνήθως λείπουν οι απαραίτητες 

γνώσεις από τους χειριστές των εγκαταστάσεων και συχνά αντιμετωπίζουν 

αρκετές δυσκολίες για να επιτύχουν την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. 

 Στις εγκαταστάσεις στόχος είναι να υπάρχει συνεχείς και θετική ανάπτυξη. 

Χρησιμοποιούνται Η/Υ καθώς και υδραυλικής ή ηλεκτρικής διεύθυνσης 
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μηχανισμοί. Εταιρείες που αμελούν την τεχνολογία, τοποθετούν τους 

καινούργιους συνεργάτες που μόλις ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους, και μετά 

από μια μικρή δοκιμαστική περίοδο, κατευθείαν στην παραγωγή. Φυσικά είναι 

δύσκολο για τους καινούργιους συνεργάτες οι οποίοι ακόμη δεν κατανόησαν την 

δομή και τις λειτουργίες των υπεραναπτυγμένων και αυτοματοποιημένων 

εγκαταστάσεων να τις χειριστούν κατάλληλα. Λάθη μέσα στην δραστηριότητα, 

βλάβες μηχανών και ατυχήματα είναι αναπόφευκτα.  Τέτοια μη ολοκληρωμένη 

χρήση των υπεραναπτυγμένων εγκαταστάσεων δημιουργεί σίγουρα ένα είδος μη 

επιτρεπτής λειτουργίας, οπότε και απέχει πολύ από το επίπεδο λειτουργίας 

εργοστασίων που εφαρμόζουν την ΤΡΜ. 

 

 

 

Λανθασμένες επενδύσεις εγκαταστάσεων. 

Τα Ιαπωνικά αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά οικονομικά σε καύσιμα. ο 

χαμηλός ρυθμός βλαβών που έχουν, διατηρεί τα έξοδα επιδιορθώσεων στο 

ελάχιστο. Για τον λόγο αυτό τα Ιαπωνικά αυτοκίνητα είναι κατά μέσο όρο πιο 

οικονομικά από τα αμερικάνικα, παρόλο που εν μέρει το κόστος αγοράς του είναι 

μεγαλύτερο. 

 Μετά την κρίση του πετρελαίου, οι Ιάπωνες - παραγωγοί (κατασκευαστές) 

ασχολήθηκαν με την απόδοση καυσίμου (αποδοτικότητά του) και με την 

αξιοπιστία. Ακόμη, προσπάθησαν να κερδίσουν στον διεθνή ανταγωνισμό της 

τιμή και του κόστους, εφαρμόζοντας την ανάλυση αξίας και παραμερίζοντας 

σπατάλες, με αποτέλεσμα η Ιαπωνία να προσπεράσει τις δυτικές χώρες στην 

απόκτηση των χαμηλότερων ολικών κοστών κύκλου ζωής ως προς την τιμή 

αγοράς, την κατανάλωση καύσιμου και τη συντήρηση. 

 Το 1983 συναντάται ένας αμερικάνος σύμβουλος κόστους κύκλου ζωής 

(LCC - Berater Life cycle cost) ο οποίος ήταν μέλος του Society of Logistics 

Enqiueers (SOLE). Επειδή τα κόστη κύκλου ζωής των Ιαπωνικών αυτοκινήτων 

είναι εξαιρετικά καλά, δόθηκε το ερέθισμα για μια ανταλλαγή ιδεών μεταξύ 

Ιαπωνίας και Η.Π.Α. σ’ αυτόν τον τομέα. Ο σύμβουλος πίστευε ότι οι LCC 

πληροφορίες θα ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες στην Ιαπωνική βιομηχανία. Γι’ 

αυτό έμεινε και αρκετά έκπληκτος όταν έμαθε ότι σχεδόν κανένας Ιαπωνικός 
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κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν εφάρμοζε το λεγόμενο Design to LCC (DTLCC, 

κατασκευή ανάλογη του κόστους κύκλου ζωής), όπου μια εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να εισάγει τα οικονομικού χαρακτήρα LCC στην φάση σχεδιασμού 

και προγραμματισμού. Παρόλο που στην Ιαπωνία η ιδέα των οικονομικών LCC 

κατανοήθηκε κατά ένα μικρό μέρος και εφαρμόζεται, υπάρχει όμως ένα μεγάλο 

κενό που έχουν οι ιάπωνες κατασκευαστές με την διαδικασία εφαρμογής του 

“DTLCC” με τον τρόπο που αναπτύχθηκε και πραγματικά εφαρμόζεται πρακτικά 

στις Η.Π.Α. 

Για άλλα, μεγάλης διάρκειας ζωής καταναλωτικά αγαθά, όπως π.χ. 

οικιακές συσκευές φωτογραφικές κάμερες, κατέχει και εδώ η Ιαπωνία την κορυφή 

των χαμηλότερων 100. Επειδή η αγορά έχει δομηθεί έτσι ώστε οι κατασκευαστές 

να παρακολουθούν έντονα τα οικονομικά LCC. Σίγουρα κανένας καταναλωτής 

δεν θα έχει αντίρρηση γι' αυτό. Πολλές εταιρείες υπολογίζουν τα κέρδη και τις 

ζημιές τους, λάθος όταν συνυπολογίζουν και τις επενδύσεις εγκαταστάσεων. Το 

παράδειγμα που ακολουθεί το ανέφερε ο καθηγητής Senjo Shizuo από το Keo 

Πανεπιστήμιο. Στο παράδειγμα αυτό διευκρινίζει την παραδοσιακή στάση 

απέναντι στα LCC συγκρίνοντας την οικονομική αποδοτικότητα δύο 

διαφορετικών τύπων χρώματος. 

Για να καλυφθεί μια συγκεκριμένη επιφάνεια θα στοίχιζε η μπογιά Α 5000 

δολάρια και θα είχε μια διάρκεια ζωής 3 χρόνων. Η μπογιά Β θα στοίχιζε 15000 

(τριπλάσια τιμή από την Α) με διάρκεια ζωής 6 χρόνων. Τελικά ποιος τύπος 

μπογιάς είναι οικονομικότερος; 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 7 η μπογιά Α απαιτεί και 20000 δολάρια 

κόστος εργατικών οπότε προκύπτει ένα σύνολο 25000 δολάρια 

(συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αγοράς). Επειδή η διάρκεια ζωής είναι 3 

χρόνια έπεται ότι μετά από 3 χρόνια θα χρειαστούν άλλα 25000 δολάρια. Ο 

τύπος Β απαιτεί 15000 δολάρια για την μπογιά (κόστος αγοράς) και 20000 

δολάρια εργατικά (όπως και για το χρώμα Α). Οπότε το συνολικό κόστος για το 

χρώμα Β είναι 35000 δολάρια για χρονικό περιθώριο 6 χρόνων. Αν συγκρίνουμε 

τα συνολικά έξοδα για έξι χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του εργατικού 

κόστους, η μπογιά Β είναι πολύ πιο οικονομική από την μπογιά Α ακόμη κι αν 

συνυπολογίσουμε και τους τόκους. 
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Εικόνα 7: Παρακολούθηση του οικονομικού κόστους διάρκειας ζωής. 

 

 

 

ΚΟΠΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΣΗ/ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΤΥΠΟΣ Α 5000$ 3 ΧΡΟΝΙΑ 16ό6$/ΕΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ Β 6 ΧΡΟΝΙΑ 15000$ 2500 $/ΕΤΟΣ 

3ετη 3ετη 

5000$ 

20000$ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

5000$ 

20000$ 

όετη 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΠΟΣ 

15000$ 

20000$ 
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Θα ήταν λάθος, να αγοραστεί το χρώμα Α μόνο λόγο της τιμής αγοράς του 

(5000 $) που φέρνει για τα τρία χρόνια διάρκειας ζωής ένα κόστος 1666 

δολ/χρόνο. Αν πραγματικά χρειάζεται να είναι βαμμένη μια επιφάνεια για κάποιο 

ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει ο ολικός υπολογισμός του οφέλους και 

των εξόδων να στηρίζεται στο συνολικό κόστος για τα χρώματα Α και Β , 

συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εργασίας. 

Το ίδιο ισχύει και στις επενδύσεις εγκαταστάσεων και δείχνεται καθαρά στο 

παρακάτω παράδειγμα : Οι εταιρείες Α και Β παρουσίασαν προϋπολογισμό 

εξόδων για εγκατάσταση. Στον πίνακα 6 φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός της 

εταιρείας Α είναι 100000 $ και της εταιρείας Β είναι 70000 $. Πολλοί θα σύγκριναν 

τους δύο προϋπολογισμούς και θα αγοράζανε συμβόλαιο με την εταιρεία Β. 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση κόστους διάρκειας ζωής εγκαταστάσεων

 

 

Α Β 

ΚΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 100000$ 70000$ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 60000$ 30000$ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 10% 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 56380$ 78466$ 

ΑΞΙΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΑΣ 213730 $ 297460 $ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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Όπως έδειξε και το παράδειγμα με τα χρώματα, μια τέτοια απόφαση θα 

ήταν λανθασμένη να παρθεί μόνο λόγο της τιμής αγοράς. Θα ήταν πιο κερδοφόρο 

αν συγκριθούν τα έξοδα κύκλου ζωής. Με άλλα λόγια θα πρέπει να συγκριθούν τα 

ολικά έξοδα για ένα πενταετές χρονικό διάστημα συμπεριλαμβανομένων και των 

ετήσιων εξόδων λειτουργίας. Αν με τον παραπάνω τρόπο συγκρίνουμε 

μακροχρόνιες οικονομικές αποδοτικότητες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη 

χρονική αξία του χρήματος. Ανάλυση κόστους που θα πρέπει να στηρίζεται σε 

παράγοντες όπως το επιτόκιο υπολογισμού. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να 

μετρώνται με τα εργαλεία της Οικονομικής των επιχειρήσεων. Τρεις συγκριτικοί 

μέθοδοι υπάρχουν. 

 

1. Όλα τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα θα πρέπει να αναχθούν στην 

παρούσα αξία. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ.  Υπολογίζει  τις  αξίες  στο  τέλος  του 

χρονικού ορίζοντα. 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 

ετησίων δαπανών. 

 

Για την σύγκριση των δύο εταιρειών θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 

ετήσιας αξίας και η μέθοδος αξίας κεφαλαίου. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6 και με 

τις δύο μεθόδους προκύπτουν μικρή αριθμοί για την εταιρεία Α. Με άλλα λόγια αν 

συγκριθούν για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών το κόστος κύκλου ζωής των δύο 

εταιρειών, τότε προφανώς η εταιρεία Α είναι η καλύτερη επιλογή. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ κλείνει τα 

συμβόλαια προμήθειας από το 1976 μόνο με βάση το κόστος κύκλου ζωής. Το 

υπουργείο υπολόγιζε πριν την αποδοτικότητα στηριζόμενο στην απλή σύγκριση 

των εξόδων προμήθειας. Για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του υπουργείου και 

να κρατηθούν χαμηλά τα κόστη, τα συμβόλαια προμήθειας κλείνονταν σύμφωνα με 

τον προσωρινό προϋπολογισμό που βασίζεται στο κόστος κύκλου ζωής. Άλλα 

παραδείγματα για την αυξανόμενη χρήση του κόστους κύκλου ζωής (LCC) είναι οι 

επιχειρήσεις που ενοικιάζουν (ή LEASING) δομικά μηχανήματα, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές μέχρι και φωτοτυπικά μηχανήματα. Το κόστος ενοικίασης γι’ αυτά τα 
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μηχανήματα είναι υπολογισμένο με την μέθοδο ετήσιας αξίας ή οποία στηρίζεται 

στο κόστος κύκλου ζωής όπου συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης καθώς 

και άλλα τέλη παροχής υπηρεσιών. 

Μέσω δραστηριοτήτων της American Society of Logistics Engineering οι 

πληροφορίες για το κόστος κύκλου ζωής διαδόθηκαν διεθνώς  και έτσι όλα τα 

κράτη έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν το κόστος κύκλου ζωής.     

 

 

3.7. Οι πέντε δραστηριότητες ανάπτυξης της ΤΡΜ. 

 

Οι πρακτικές λεπτομέρειες και διαδικασίες εφαρμογής της ΤΡΜ για την 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται 

ατομικά και ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση. Κάθε εργοστάσιο θα πρέπει να 

αναπτύξει το δικό του σχέδιο δράσης, γιατί οι απαιτήσεις και τα προβλήματα 

εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης, τον κλάδο που ανήκει, τις μεθόδους 

παραγωγής καθώς και από το είδος και την κατάσταση του εξοπλισμού που 

διαθέτει.  

Για την εισαγωγή της ΤΡΜ  σε μια εταιρεία τα μέλη του Japan Institute of 

Plant Maintenance μετά από μια μικρή προεξέταση προτείνουν στην εταιρεία  

κάποιο ειδικό σχέδιο ανάπτυξης της ΤΡΜ που είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες 

και στο πρόβλημα της εταιρείας. Σε γενικές γραμμές η επιτυχής πραγματοποίηση 

της ΤΡΜ απαιτεί.  

1.  Αποφυγή των έξι μεγάλων απωλειών για να βελτιωθεί η δράση των 

εγκαταστάσεων.(αποτελεσματικότητά τους) 

2.  Πρόγραμμα για την αυτόνομη διεξαγωγή της συντήρησης. 

3.  Ένα σχεδιασμένο πρόγραμμα συντήρησης για τον τομέα συντήρησης. 

4.  Αυξημένες ικανότητες του προσωπικού χειρισμού καθώς και συντήρησης. 

5.  Ένα πρόγραμμα διαχείρισης εγκαταστάσεων από την αρχή. 

Αυτές είναι οι βασικές δραστηριότητες ανάπτυξης της ΤΡΜ. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα επεξηγηθούν αναλυτικά όλα τα στάδια ανάπτυξης της ΤΡΜ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΜ 

 

4.1. Προετοιμασία εισαγωγής της ΤΡΜ. 

 

Κάθε φθινόπωρο το Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 

διοργανώνει και διεξάγει ένα συμπόσιο στο οποίο συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι 

εκείνων των εργοστασίων που κέρδισαν το ΡΜ έπαθλο για το τρέχον έτος. Αυτοί 

με τη σειρά τους εξηγούν σε διοικητικά στελέχη άλλων εταιρειών τον τρόπο που 

κατάφεραν να κερδίσουν το έπαθλο. 

Τουλάχιστον τρία χρόνια συνεχούς προσπάθειας χρειάζονται για να 

επιτευχθούν αξιόλογα αποτελέσματα. Πολλοί κορυφαίοι διαχειριστές (Μάνατζερ), 

που είναι ανοιχτοί και πάντα πρόθυμοι να εισάγουνε καινούργια προγράμματα, 

ισχυρίζονται ότι: «Αν άλλες εταιρείες το καταφέρανε μέσα σε τρία χρόνια τότε εμείς 

το καταφέρνουμε σε ένα». Ένας τέτοιος ενθουσιασμός είναι ευχάριστος, αλλά για 

μια τέτοια αλλαγή ο προγραμματισμός τόσο μικρού χρόνου μόνο σε αποτυχία 

μπορεί να οδηγήσει. 

Τρεις απαιτήσεις για θεμελιωμένες βελτιώσεις. 

Ο στόχος της ΤΡΜ είναι η θεμελιώδης βελτίωση του εργοστασίου (της 

εταιρείας) διαμέσου βελτίωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων και της 

χρήσης των εγκαταστάσεων. Για να εξοντωθούν οι έξι μεγάλες απώλειες, θα 

πρέπει πρώτα να αλλάξουν στάση οι εργαζόμενοι απέναντι στο έργο τους και στη 

συνέχεια να βελτιωθούν οι ικανότητες τους. Τέτοιες βελτιώσεις στην ποιότητα και 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην ψυχική κατάσταση είναι σημαντικές για 

ολόκληρη την επιχείρηση. 

Υaruba, ή αλλιώς το εργασιακό περιβάλλον είναι η Τρίτη σημαντική 

απαίτηση για βελτιώσεις. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον 

που να υποστηρίζει την εδραίωση ενός συστηματικού προγράμματος όπως είναι η 

ΤΡΜ. Αν την καθοδήγηση αυτή δεν την αναλάβει η διεύθυνση της επιχείρησης και 

αν δεν αντιμετωπίσει σοβαρά το ερώτημα αυτό , τότε οι απαραίτητες αλλαγές 

πάνω στον τρόπο σκέψεως και ενέργειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και το 
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σύνολο του επιχειρησιακού συγκροτήματος ,θα συνοδεύονται από μια τριβόμενη 

πρόοδο. 

Οι τρεις φάσεις εισαγωγής της ΤΡΜ. 

Φάση προετοιμασίας. Στη φάση αυτή διαμορφώνεται το κατάλληλο 

περιβάλλον. Μελετούνται, σχεδιάζονται και προετοιμάζονται όλες οι λεπτομέρειες 

για την σωστή ανάπτυξη της μεθόδου στην επιχείρηση.  

Φάση διεξαγωγής. Εδώ αρχίζει η υλοποίηση όλων των σχεδίων που έχουν 

γίνει στη φάση της προετοιμασίας, η φάση αυτή είναι όπως το στάδιο κατασκευής 

ενός προϊόντος. 

Φάση   σταθεροποίησης.  Τελικός έλεγχος και πιστοποίηση ότι η μέθοδος 

αναπτύχθηκε σωστά σ' όλους τους τομείς. 

Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους να αυξηθεί το εργασιακό ηθικό και 

να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα . είναι η μετάδοση στόχων στο 

προσωπικό. Για τους Ιάπωνες για παράδειγμα στόχος είναι το ΡΜ έπαθλο. Είναι 

σημαντικό για την προετοιμασία της πραγματοποίησης να ορισθεί πόσος χρόνος 

θα χρειασθεί για την ανάπτυξη του σχεδίου-πλαισίου καθώς και για την επίτευξη 

ειδικών στόχων. 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης προετοιμασίας μέχρι την 

απόκτηση αξιέπαινων αποτελεσμάτων, μπορεί να το προσδιοριστεί. Σύμφωνα με 

το μέγεθος του εργοστασίου (εταιρείας) , το επίπεδο Τεχνολογίας, τις διοικητικές 

αξίες και την στιγμιαία στάθμη της παραγωγικής συντήρησης η φάση 

προετοιμασίας μπορεί να διαρκέσει από τρεις μέχρι έξι μήνες. Στη συνέχεια 

απαιτούνται δύο με τρία χρόνια για την τελειοποίηση της διαδικασίας 

πραγματοποίησης. Είναι σημαντικό να παραχωρείται αρκετός χρόνος γι' αυτήν την 

φάση αλλιώς το "προϊόν" θα είναι κακής ποιότητος και με μικρή διάρκεια ζωής. 

Κατά την τελευταία φάση της σταθεροποίησης θα πρέπει η εταιρεία να 

συγκρίνει τα αποκτημένα αποτελέσματα με τους στόχους της ΤΡΜ (στην Ιαπωνία 

οι εταιρείες αξιολογούνται από την ΡΜ επιτροπή) και στη συνέχεια να θέσει 

υψηλότερους στόχους. 

ΣΤΑΔΙΟ 1 Γνωστοποίηση της διευθυντικής απόφασης για 

εισαγωγή της ΤΡΜ. 
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Το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση της θα πρέπει να είναι μια 

επίσημη γνωστοποίηση της απόφασης για εισαγωγή της ΤΡΜ. Η διεύθυνση της 

επιχείρησης θα πρέπει να πληροφορήσει το προσωπικό της επιχείρησης για την 

απόφαση αυτή και να το παροτρύνει να συμβάλει στην επιτυχία αυτού του σχεδίου 

(projekt). Αυτό γίνεται με μια επίσημη παρουσίαση στην οποία θα αναφέρονται οι 

ιδέες , οι στόχοι και τα αναμενόμενα οφέλη. Ακόμη θα πρέπει να γίνονται 

προσωπικές παρουσιάσεις των κορυφαίων στελεχών προς τους συνεργάτες τους 

για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση εισαγωγής της ΤΡΜ στην 

επιχείρηση. Η απόφαση αυτή θα είναι καλό να υποστηριχθεί με μια σχετική έκθεση 

στην εφημερίδα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε έντυπο μέσο που θα δοθεί σ' όλο 

το προσωπικό. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η διεύθυνση της 

εταιρείας να αναγνωρίσει πλήρως τις συνέπειες αυτής της υποχρέωσης που 

αναλαμβάνει. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η προετοιμασία της 

πραγματοποίησης σημαίνει την δημιουργία από το μάνατζμεντ ενός περιβάλλοντος 

κατάλληλου για αποτελεσματικές αλλαγές. Θα πρέπει στη φάση αυτή να ορισθεί 

ένα αυστηρό πλαίσιο ώστε να μην απαιτούνται αργότερα τροποποιήσεις (όπως 

κατασκευαστικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις 

προμήθειας), 

Η εισαγωγή της μεθόδου πρέπει να γίνει με την συνεχή υποστηρίξει και την 

σωστή καθοδήγηση από την διεύθυνση της επιχείρησης παρόλο που εξαρτάται 

από την ολική συμμετοχή των συνεργατών. Η ΤΡΜ σέβεται την αυτονομία του 

εργαζομένου, αλλά προωθεί τις αυτόνομες δραστηριότητες μόνο αφού 

αιτιολογηθούν ώστε να εκτελέσουν με επιτυχία το έργο τους. Στην φάση αυτή 

πρωταρχική ευθύνη της διεύθυνσης είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να 

υποστηρίζει αυτές τις αυτόνομες δραστηριότητες. 

Κατά τις πρώτες δύο φάσεις της εισαγωγής θα πρέπει το μάνατζμεντ να 

εκπαιδεύσει εργαζόμενους ως προς την βελτίωση των ικανοτήτων χειρισμού και 

συντήρησης ώστε να εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις τους καθώς και για να 

προωθούν την αυτόνομη συντήρηση. Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ συντήρησης και εργαζομένων. Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι θα 

αυτουποχρεωθούν να αποκτήσουν την ικανότητα για λειτουργία και συντήρηση 

των εγκαταστάσεων. 
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Απαιτείται πολύς χρόνος μέχρι να αλλάξουν οι συνήθειες και ο τρόπος 

σκέψης των εργαζόμενων. Παρόλα αυτά όμως μια βελτίωση της τάξης του 50% θα 

πρέπει να είναι εφικτή. Καθώς το εργασιακό περιβάλλον μεταβάλλεται θετικά 

(δηλαδή προς το καλύτερο) παράλληλα θα αυξάνεται και η ικανοποίηση των 

εργαζομένων. 

Η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσει και να πιστέψει στην 

ιδέα της μεθόδου πριν προχωρήσει στην εισαγωγή της. Το να συμβουλευτεί κανείς 

στελέχη που εισαγάγανε επιτυχώς την ΤΡΜ ή να επισκεφθεί τα εργοστάσια τους, 

θα βοηθήσει στην εξαφανίσει αντιρρησιών και στην βελτίωση της ποιότητας 

υποστήριξης των εργαζομένων στο εργοστάσιο. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2. Εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και διαφημιστικές 

εκστρατείες. 

 

Το δεύτερο βήμα του προγράμματος εισαγωγής είναι η εκμάθηση και η 

προώθηση οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά την παρουσίαση. Ο 

στόχος της εκμάθησης δεν είναι μόνο η εξήγηση της ΤΡΜ αλλά και η βελτίωση του 

εργασιακού ηθικού και η μείωση της αντίδρασης ως προς τις αλλαγές που 

πρόκειται να συμβούν. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορες 

μορφές. Μερικοί εργαζόμενοι προτιμούν τον τυπικό διαχωρισμό εργασίας δηλαδή 

οι χειριστές χειρίζονται τα μηχανήματα και οι συντηρητές τα συντηρούν. Οι 

εργαζόμενοι της γραμμής παραγωγής συχνά φοβούνται ότι θα αυξηθεί το βάρος 

της εργασίας τους, Το προσωπικό συντήρησης αντικρίζει επιφυλακτικά την 

ικανότητα των χειριστών να εξασκούν παραγωγική συντήρηση. Σαν τελευταίοι 

προστίθενται ακόμη αυτοί που ήδη εξασκήσανε με επιτυχία την παραγωγική 

συντήρηση και δεν πιστεύουν ότι η ΤΡΜ θα μπορέσει να φέρει και άλλα οφέλη. 

Στην Ιαπωνία βρέθηκε ότι διήμερα και τριήμερα σεμινάρια μέσω φορέων 

αποφάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για διαχειριστές,  προϊσταμένους  

τμημάτων,   μηχανικών   επιτελείων  και προϊσταμένους ομάδας. Η διεύθυνση της 

επιχείρησης συχνά συμμετέχει σε τέτοιου είδους σεμινάρια για υψηλά στελέχη, 

ώστε με την συμμετοχή τους να υποστηρίξουν το έργο αυτό. 

Οι εργάτες μπορούν να εκπαιδευτούν με παρουσιάσεις σλάιτς ή και άλλων 

οπτικών μέσων. Η επίσκεψη των διευθυντών διαφόρων τομέων ή και άλλων 
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στελεχών της επιχείρησης κατά την εκπαίδευση των εργαζομένων δημιουργεί ένα 

θετικότερο κλίμα. Ακόμη τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν τις εμπειρίες 

τους από τα δικά τους σεμινάρια. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαιδεύσεως οργανώνεται συνήθως και μια 

εκστρατεία διαφήμισης για την συντήρηση ή και για την δυναμώσει του 

ενθουσιασμού. Οι Ιαπωνικές εταιρείες χρησιμοποιούν γι αυτό πινακίδες, σημαίες, 

καρφίτσες, αφίσες με το αντίστοιχο διαφημιστικό σύνθημα , ώστε να 

δημιουργήσουν ένα αισιόδοξο κλίμα. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3. Ανάπτυξη μιας οργάνωσης για την προώθηση 

της ΤΡΜ 

 

Όταν τελείωσει η εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού μπορεί να 

ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός συστήματος προώθησης της μεθόδου,  

Η δομή της ΤΡΜ-προώθησης στηρίζεται σ' ένα οργανωτικό σχήμα που 

διαμορφώνει οριζόντιες ομάδες, όπως επιτροπές και ομάδες θέματος (project 

teams) σε κάθε επίπεδο της κάθετης διαχειριστικής οργάνωσης. Η παραπάνω 

εφαρμογή παίζει πολύ σημαντικό και σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη και στην 

επιτυχή εισαγωγή της ΤΡΜ σ' όλη την επιχείρηση. Όπως φαίνεται στην εικόνα 8 οι 

διάφορες ομάδες είναι οργανωμένες ανάλογα με το βαθμό τους, π.χ. η επιτροπή 

προώθησης ΤΡΜ, επιτροπές προώθησης στους διάφορους τομείς και οι κύκλοι 

συντήρησης του εργασιακού επιπέδου. Αποφασιστικό ρόλο παίζει η οργάνωση για 

τον τομέα της διαχείρισης από την κορυφή προς την βάση ενώ για τον τομέα των 

μικροομαδικών δραστηριοτήτων από την βάση προς την κορυφή. 
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Εικόνα 8: Δομή προώθησης της ΤΡΜ 

 
 
 
 
 

 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΘΕΤΙΣΗ ΣΤΟΧΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΕ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΜΕΑ ΘΕΤΙΣΗ ΣΤΟΧΟΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΟΘΗΣΗΣ ΤΡΜ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΌΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΤΙΣΗ 

ΣΤΟΧΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΟΘΗΣΗΣ ΤΡΜ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
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Παραδοσιακά οι μικροομαδικές δραστηριότητες όπως και οι κύκλοι 

ποιότητας είναι οργανωμένοι εξωτερικά από την δομή της διαχείρισης. Αν οι 

δραστηριότητες τις μεθόδου δεν μπορούν να συγχωνευθούν πλήρως στη δομή 

της διαχείρισης, τότε μπορούν οι ήδη υπάρχοντες κύκλοι ποιότητας να 

χρησιμοποιηθούν για την προώθηση δραστηριοτήτων παραγωγικής συντήρησης. 

Κατά κανόνα μπορούν οι αυτόνομες μικροομαδικές δραστηριότητες να 

συνεχίζονται μέσα στην υπάρχουσα δομή της διαχείρισης. Καινούργιοι κύκλοι ή 

ομάδες συντήρησης μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σ' αυτή τη δομή με 

μεταβίβαση της διευθυντικής ευθύνης σε προϊστάμενο τομέα, προϊστάμενη ομάδα 

ή σε αρχιεργάτη του εργοστασίου. 

Ο Peusis Likert υποστηρίζει ότι οι μικροομαδικές δραστηριότητες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως μέσο προώθησης της συμμετοχικής διεύθυνσης 

επιχειρήσεων, Ο Likert συνιστούσε, όπως αργότερα και το JIPM, ένα δίκτυο 

επικαλυπτόμενων μικροομάδων οργανωμένο σε κάθε του επίπεδο. Κάθε 

προϊστάμενος ομάδας συμβάλει ως μέλος μιας μικροομάδας στο επόμενο 

επίπεδο. Με άλλα λόγια οι προϊστάμενοι των ομάδων υπηρετούν ως σύνδεσμοι 

μεταξύ των επιπέδων και διευκολύνουν έτσι την κάθετη όπως και την οριζόντια 

επικοινωνία. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 

περίπου τριών ετών για την εισαγωγή της μεθόδου στην επιχείρηση. Λόγω της 

διάρκειας αυτής είναι σημαντικό να ιδρυθεί ένα ΤΡΜ κέντρο που θα επανδρωθεί 

με το πιο κατάλληλο προσωπικό. Αυτοί οι ειδικοί υπηρετούν την διεύθυνση της 

επιχείρησης ως θέση επιτελείου και παίζουν σπουδαίο ρόλο στη δομή της 

προώθησης της μεθόδου. Οι συνεργάτες αυτοί θα πρέπει να είναι καταξιωμένοι 

και θα  πρέπει να έχουν μια σχετική εκπαίδευση στην διαχείριση εγκαταστάσεων. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4. Καθιέρωση βασικών στόχων και βασικές αρχές 

της ΤΡΜ. 

 

Το προσωπικό του κεντρικού τμήματος θα πρέπει αρχικά να θέσει τους 

αρχικούς στόχους και τις βασικές αρχές. Επειδή χρειάζονται τουλάχιστον τρία 

χρόνια ώστε να εξοντωθούν λάθη και ακινησίες μέσω της μεθόδου αυτής, θα 

πρέπει η πολιτική διαχείρισης να είναι τέτοια που να υποχρεώνεται στην ΤΡΜ και 
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να είναι ικανή να αναλάβει συγκεκριμένες διαδικασίες ανάπτυξης της μεθόδου 

μέσα στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό. 

Ενώ τα διάφορα εκλογικά και διαφημιστικά "σλόγκαν" της επιχείρησης 

βρίσκονται απλά κρεμασμένα στους τοίχους, οι ετήσιοι στόχοι και οι διάφορες 

στρατηγικές της επιχείρησης θα πρέπει να διατηρούνται. Μια και οι βασικές αρχές 

μπορεί να αποτελούνται από αφηρημένες γραπτές ή προφορικές πληροφορίες, 

θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι, Οι στόχοι η ποσότητα 

και το χρονικό διάστημα θα πρέπει να αναφέρονται μεμονωμένα. Μια βασική 

αρχή της διαχείρισης μπορεί να είναι "μείωση των απωλειών μέσω της 

εξαφάνισης των ακινησιών , των λαθών και ατυχημάτων, αύξηση της 

αποδοτικότητας της εταιρείας και δημιουργία ενός ευνοϊκού εργασιακού 

περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους". Η παραπάνω πρόταση έχει πλήρη 

σαφήνεια των στόχων της διαχείρισης. Η παραπάνω βασική αρχή μπορεί να 

εκφραστεί και με συγκεκριμένους αριθμούς ως ποσοτικοποιημένος στόχος. 

Φυσικά ο στόχος είναι να εξαφανιστούν όλα τα λάθη οι απώλειες και οι 

ακινησίες, Για το λόγο αυτό θα πρέπει η διαχείριση να θέσει ενδιάμεσους στόχους 

π.χ. σ' ένα τριετές πρόγραμμα. Για έναν εφικτό στόχο θα πρέπει το πραγματικό 

ύψος και τα χαρακτηριστικά των απωλειών καθώς και τα ποσοστά των λαθών 

διαδικασίας ανά  εγκατάσταση  να  είναι   μετρημένα  και  να  έχουν κατανοηθεί. 

Σε μερικές εταιρείες τέτοιες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες οπότε και πρέπει να 

ξεκινήσουν με την αναγνώριση των πραγματικών καταστάσεων που επικρατούν 

σ' αυτή. 

Αν π.χ. εξετάσεις σε εγκαταστάσεις ανακάλυψαν 40 ακινησίες ανά μήνα και 

ποσοστό διαδικαστικών λαθών 3%. Με τα δεδομένα αυτά ως αριθμούς σύγκρισης 

είναι δυνατόν σε τρία χρόνια η κατάσταση αυτή να μειωθεί ποσοστιαία και να  

φτάσει στο ένα δέκατο δηλαδή 4 ακινησίες ανά μήνα και ποσοστό διαδικαστικών 

λαθών 0,3%. 

Για να είναι δυνατή η λήψη απόφασης ως προς το ύψος των στόχων θα 

πρέπει να ακολουθηθούν οι εσωτερικές καθώς και οι εξωτερικές απαιτήσεις. Όταν 

αυτά ορισθούν τότε θα πρέπει οι στόχοι της τριετίας να συγκριθούν με την τωρινή 

κατάσταση. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη των βελτιώσεων, 

εκτίμηση των εισφορών στις επιχειρησιακές συναλλαγές υπολογισμός της 

αποδοτικότητας του κόστους των βελτιώσεων. 
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Όταν έχουν καθιερωθεί οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για 

μια επιχείρηση και τα εργοστάσια της θα πρέπει στη συνέχεια να γίνεται η  

ανάπτυξη τους σε κάθε τμήμα και σε κάθε επίπεδο. Ετήσιοι στόχοι ορίζονται από 

τους διαχειριστές και τους προϊσταμένους. Ακόμη θα πρέπει να σιγουρέψουν ότι 

τα θέματα και οι στόχοι βελτίωσης που ορίσθηκαν από τους εργαζόμενους των 

μικροομάδων να συμφωνούν με τους συνολικούς στόχους της επιχείρησης. 

 
 

ΣΤΑΔΙΟ 5.  Δημιουργία ενός σχεδίου - πλαίσιο για την ΤΡΜ 

εισαγωγή. 

 

Η επόμενη εργασία του κέντρου αποφάσεων είναι η δημιουργία ενός 

σχεδίου - πλαίσιο για την ΤΡΜ - εισαγωγή. Εκεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

και το ημερήσιο πρόγραμμα προώθησης της μεθόδου αρχίζοντας με την φάση 

προετοιμασίας.  

 

1. Βελτίωση της αποδοτικότητας εγκατάστασης μέσω εξαφάνισης των έξι 

μεγάλων απωλειών, (μέσω project teams) 

2. Δημιουργία      ενός      προγράμματος      αυτόνομης      (χείριστων) 

συντήρησης σύμφωνα με την μέθοδο επτά βημάτων. 

3. Διασφάλιση ποιότητας. 

4. Δημιουργία ενός σχεδίου για προγραμματισμένη συντήρηση μέσω του 

τμήματος συντήρησης. 

5. Εκπαίδευση και εξάσκηση για βελτίωση των ικανοτήτων. 

 

Μέχρι εδώ έγινε ανάλυση και επεξεργασία των πέντε πρώτων σταδίων του 

προγράμματος εισαγωγής της ΤΡΜ, τα οποία προετοιμάζουν για την διεξαγωγή 

της. Τα επόμενα στάδια αναφέρονται στην εφαρμογή και τη σταθεροποίηση της 

μεθόδου. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 6. Εκκίνηση της ΤΡΜ 

 

   Η εκκίνηση είναι το πρώτο στάδιο της διεξαγωγής της 

καταπολέμησης των έξι μεγάλων συντελεστών απώλειας. Κατά τη φάση 



 68 

προετοιμασίας (στάδιο από 1 μέχρι 5) τον κύριο ρόλο έχουν η διεύθυνση και οι 

ειδικοί του ΤΡΜ-κέντρου (κεντρικό γραφείο). Από αυτή τη στιγμή και έπειτα θα 

πρέπει κάθε εργάτης να απομακρυνθεί από την καθημερινή του εργασιακή 

ρουτίνα και να αναπτυχθεί για την εφαρμογή της ΤΡΜ. Κάθε ένας παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο. Κάποτε ειπώθηκε το εξής: «την ΤΡΜ δεν υπάρχουν αριθμημένες 

θέσεις» που σημαίνει ότι κάθε ένας συμμετέχει ,κανένας δεν είναι απλός θεατής. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε εργαζόμενος μέσω δραστηριοτήτων εξαφάνισης 

των έξι απωλειών εγκαταστάσεων, να υποστηρίξει τις θεμελιώδεις αρχές  της 

διεύθυνσης. 

Η έναρξη θα πρέπει να δημιουργεί μια τέτοια ατμόσφαιρα που να τονώνει 

το εργασιακό ηθικό και την αφοσίωση στον κοινό στόχο. Αυτό στην Ιαπωνία 

επιτυγχάνεται υπό την μορφή εσωεπιχειρησιακών συνελεύσεων με όλους τους 

εργαζόμενους. Συχνά είναι προσκεκλημένοι και αντιπρόσωποι εταιρειών 

πελατών, συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και προμηθευτικών εταιρειών. Στις ομιλίες 

αυτές η διεύθυνση αναφέρεται στα αναπτυγμένα σχέδια και στη βασική εργασία 

που διεξήχθη κατά τη φάση προετοιμασίας, όπως π.χ. την δομή προώθησης, τις 

θεμελιώδης αρχές, τους στόχους καθώς και σχέδιο πλαίσιο για την ΤΡΜ 

εισαγωγή. Στη συνέχεια κάποιο μέλος της ολομέλειας των εργαζομένων 

επιβεβαιώνει την συνολική υποχρέωση των εργαζομένων να κατακτήσουν αυτούς 

τους στόχους και να κερδίσουν το ΡΜ-έπαθλο. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 7: Βελτίωση της αποδοτικότητας της 

εγκατάστασης 

 

 Η πραγματοποίηση της ΤΡΜ γίνεται μέσω πέντε θεμελιωδών 

δραστηριοτήτων ανάπτυξης οι οποίες περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3. Η πρώτη 

από αυτές είναι η βελτίωση αποδοτικότητας κάθε εγκατάστασης στην οποία 

εμφανίζεται απώλεια. 

Μηχανικοί και συντηρητές προϊστάμενοι παραγωγής και μέλη των 

μικροομάδων οργανώνονται σε ομάδες σχεδίου (project teams) ,οι οποίες 

εκτελούν βελτιώσεις για την εξαφάνιση των απωλειών. Στις πρώτες φάσης 

πραγματοποίησης θα υπάρξουν συνεργάτες που θα αμφιβάλουν για τα πιθανά 

αποτελέσματα της ΤΡΜ ακόμη και αν τους αποδειχθεί πως η διεξαγωγή της σε 
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άλλες εταιρείες αύξησε την παραγωγικότητα και την ποιότητα, μείωσε το κόστος, 

βελτίωσε τα αποτελέσματα λειτουργίας και δημιούργησε ένα άριστο εργασιακό 

περιβάλλον. Για να ξεπεραστούν αυτές οι αμφιβολίες και να δωθεί εμπιστοσύνη 

για την ΤΡΜ επιδεικνύεται η αποδοτικότητα της, συγκεντρώνοντας τις 

προσπάθειες των ομάδων σε εγκαταστάσεις που πάσχουν κατά τη λειτουργία 

τους από χρονικές απώλειες. Αυτές οι εγκαταστάσεις μετά από μια τριμηνιαία 

εντατική παρακολούθηση επιδεικνύουν αξιοσημείωτη βελτίωση. Πολλαπλές 

εγκαταστάσεις θα εκλεγούν στα διάφορα τμήματα του εργοστασίου και σε κάθε 

μια από αυτές θα διορισθεί μια ομάδα -σχεδίου. 

 Τα σχέδια αυτά φέρουν διπλή ωφέλεια. Αποδεικνύουν την 

αποδοτικότητα της ΤΡΜ και παρέχουν στους μηχανικούς και συντηρητές 

πρακτικές εμπειρίες. Εξάλλου μπορούν οι προϊστάμενοι των ομάδων να 

χρησιμοποιήσουν απευθείας τις αποκτούμενες εμπειρίες για την βελτίωση άλλων 

εγκαταστάσεων στις διάφορες θέσεις κόστους που βρίσκονται. Οι μάνατζερ δεν 

θα πρέπει καθόλου να διστάζουν να χρησιμοποιούν ορθολογισμό στην εργασιακή 

διαδικασία, κύκλους ποιότητας ή και άλλες Τεχνικές για την προώθηση των 

βελτιώσεων στις περιοχές των στόχων. Η ΡΜ ανάλυση είναι μια άλλη 

αποτελεσματική Τεχνική για την καταπολέμηση (αποφυγή) χρονικών απωλειών 

απόδοσης εγκαταστάσεων. 

Το Ρ σημαίνει πρόβλημα (Problem) φαινόμενο (Phanomen) και φυσικό 

(Physish) ενώ το Μ σημαίνει μηχανή (Machine), άνθρωπος (Mesch), μέθοδο 

(Methode) και υλικό (Material). Η ΡΜ ανάλυση αποτελείται από τα παρακάτω 

σημεία: 

1. Προσδιορισμός του προβλήματος. Εις βάθος εξέταση του, σύγκριση των 

συμπτωμάτων , των καταστάσεων, των εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων που 

έχουν φθαρεί, με ίδιες ή παρόμοιες περιπτώσεις. 

2. Διεξαγωγή μιας φυσικής ανάλυσης του προβλήματος. Η ανάλυση αυτή 

βοηθά να κατανοηθούν οι λεπτομέρειες του προβλήματος. Όλες οι απώλειες 

μπορούν μέσω απλών φυσικών κανόνων να επεξηγηθούν. Αν για παράδειγμα σε 

μια διαδικασία κατασκευής εμφανίζονται συχνά γρατσουνιές αυτό συνεπάγεται την 

τριβή ή επαφή δυο αντικειμένων (και φυσικά οι γρατσουνιές θα βρίσκονται σε 

αντικείμενα που φέρουν μικρή αντίσταση). Έτσι μέσω λεπτομερών εξετάσεων των 

σημείων επαφής αποκαλύπτονται οι προβληματικές επιφάνειες και οι παράγοντες 

που συνεφέρανε για αυτό το αποτέλεσμα. 
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3. Απομόνωση κάθε αιτίας που μπορεί να προκαλέσει το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Μια φυσική ανάλυση του φαινομένου της απώλειας αποκαλύπτει την 

αιτία που προκαλεί την εμφάνιση της και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

δημιουργείται. 

4. Αξιολόγηση μηχανών, υλικών και μεθόδων. Λαμβάνεται υπόψη κάθε 

παρατηρούμενη κατάσταση που βρίσκεται σε σχέση με την εγκατάσταση, τους 

μηχανισμούς ρύθμισης , τα εργαλεία, τα υλικά και τις μεθόδους χειρισμού. Στη 

συνέχεια δημιουργείται ένας πίνακας που περιέχει όλους τους παράγοντες 

(συντελεστές) που επηρεάζουν τις παραπάνω καταστάσεις. 

5. Σχεδιασμός της εξέτασης. Σαφής σχεδιασμός για την έκταση και την 

κατεύθυνση της εξέτασης για κάθε παράγοντα . Απόφαση για το τι είδους και πως 

θα γίνουν οι μετρήσεις. Στη συνέχεια εκλογή της ημερομηνίας έναρξης. 

6. Εξέταση βλαβών λειτουργιών. Όλα τα αντικείμενα που σχεδιάστηκαν στο 

πέμπτο βήμα πρέπει να εξεταστούν στη βάση τους. Πάντα με γνώμονα τις 

ιδανικές καταστάσεις ,οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν , καθώς και την επιρροή 

μικρών βλαβών. Αποφυγή των παραδοσιακών μεθόδων ανάλυσης παραγόντων 

και υπολογισμού των βλαβών που θεωρούνται ασήμαντες. 

7. Κατάστρωση και τυποποίηση ενός σχεδίου βελτίωσης. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 8: Δημιουργία ενός προγράμματος αυτόνομης   

συντήρησης για τους χειριστές εγκαταστάσεων. 

 

Το 8° στάδιο είναι η δεύτερη δραστηριότητα της ΤΡΜ πραγματοποίησης η 

οποία θα πρέπει αμέσως «μετά» την εκκίνηση να πραγματοποιείται. 

Η αυτόνομη συντήρηση μέσω των χειριστών είναι η μοναδική ιδιαιτερότητα της 

ΤΡΜ. Η οργάνωση της είναι κεντρικό μέρος της προώθησης της μέσα στην 

επιχείρηση. Όσα περισσότερα χρόνια λειτουργεί μια επιχείρηση τόσο 

δυσκολότερο είναι να εισαχθεί η αυτόνομη συντήρηση και αυτό γιατί οι χειριστές 

και οι συντηρητές δύσκολα αποχωρίζονται την παραδοσιακή ιδέα " εγώ χειρίζομαι 

εσύ διορθώνεις", Οι χειριστές των εγκαταστάσεων έχουν πλέον συνηθίσει να 

αφοσιώνονται στην παραγωγή και οι συντηρητές να φέρουν πλήρως την ευθύνη 

για την συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
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Τέτοιου είδους σκέψεις και προσδοκίες δεν μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια 

νύχτα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που απαιτούνται συνήθως 2 με 3 

χρόνια από την παρουσίαση μέχρι την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της 

μεθόδου. Οι αλλαγές στον τρόπο σκέψης και την κουλτούρα μέσα σε μια 

επιχείρηση απαιτούν πολύ χρόνο. Για την προώθηση της ΤΡΜ θα πρέπει καθένας 

μέσα στην επιχείρηση από την κορυφή μέχρι την βάση να είναι πεπεισμένος ότι ο 

κάθε χειριστής μπορεί αυτόνομα να εκτελέσει συντήρηση και ότι ο κάθε ένας είναι 

υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του. Επιπρόσθετα θα πρέπει κάθε χειριστής να 

εκπαιδευτεί ως προς αυτές τις ικανότητες που απαιτούνται για την απόδοση της 

αυτόνομης συντήρησης. 

Υπάρχουν όμως μερικές Ιαπωνικές εταιρείες οι οποίες δεν εισαγάγανε την ΤΡΜ 

αλλά απλός εφαρμόζουν τις δραστηριότητες αυτόνομης συντήρησης από τους 

χειριστές, όπως επιθεώρηση, λίπανση και καθαρισμός. Στις περισσότερες από 

αυτές τις περιπτώσεις, οι χειριστές εφαρμόζουν τις λειτουργίες αυτές χωρίς όμως 

να έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα καθημερινά δελτία ελέγχου πρέπει 

να συμπληρώνονται προσεκτικά γιατί αυτά αποκαλύπτουν τις αιτίες και τον  

τρόπο   αντιμετώπισης   τους.   Μερικοί   χειριστές   συμπληρώνουν 

προκαταβολικά τα δελτία (για να μην χρειασθεί να ασχοληθούν την επόμενη μέρα 

με αυτά ) . Μερικές φορές πάλι παραμελούνται εργασίες (όπως λιπαντήρας που 

πρέπει τακτικά να γεμίζεται για ανεξήγητο λόγω είναι άδειος). Εξάλλου σ' αυτά τα 

εργοστάσια οι εγκαταστάσεις δεν διατηρούνται με τάξη και σύμφωνα με τους 

κανόνες, οπότε και δημιουργούνται απώλειες και λάθη λόγο απόξεσης, 

κραδασμών, ακαθαρσιών, χαλαρώσεις και διάβρωσης. 

 
Αυτόνομη συντήρηση σε επτά (7) βήματα. 

Τα πέντε (S) είναι θεμελιώδη αξιώματα της διαχείρισης χειρισμού. Αυτά 

προέρχονται από τις Ιαπωνικές λέξης: 

 SIERI  που σημαίνει συμμάζεμα, οργάνωση. 

 SEITON που σημαίνει τάξη 

 SEISO που σημαίνει καθαρισμός 

 SEIKETSU που σημαίνει καθαριότητα και προτυποποίηση 

 SITSUKE που σημαίνει πειθαρχία και εξάσκηση. 

Παράλου που σήμερα πολλές εταιρείες αποδέχονται τα παραπάνω αξιώματα, 

την εφαρμογή τους την πραγματοποιούν επιφανειακά. Δυστυχώς η διεύθυνση 
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συχνά δείχνει ενδιαφέρων σε εξωτερικά ( εμφανισιακά ) θέματα, όπως π.χ. το 

βάψιμο των εσωτερικών χώρων του εργοστασίου και παραμελεί τον εσωτερικό 

καθαρισμό περιστρεφόμενων και κινουμένων εξαρτημάτων. Η κάλυψη των 

εξαρτημάτων με βρωμιά, σκόνη, χρώμα ή και οξείδωση ακόμα, είναι όπως 

ακριβώς όταν προσπαθει κάποιος να καλύψει τις ατέλειες τις επιδερμίδας με 

make up. Μετά από λίγο διάστημα το make up θα πέσει και οι ατέλειες θα 

ξαναεμφανιστούν. 

Το JIPM συνιστά στις επιχειρήσεις που θέλουν να αποφύγουν την επιφανειακή 

αυτόνομη συντήρηση, να εφαρμόσουν την μέθοδο των επτά βημάτων στην οποία 

συγκλίνουν και τα πέντε (s) . Ο κάθε εργάτης (Τεχνίτης) αποκτά τις ικανότητες 

αυτές βήμα προς βήμα με εξάσκηση και εφαρμογή. Μόνο αν τελειώσει η 

εξάσκηση και σταθεροποιηθεί σε μια παραγωγική διαδικασία, μπορεί να 

προχωρήσει σε επόμενο βήμα. Στον πίνακα 9 δίνεται η μέθοδος των επτά 

βημάτων που αναπτύχθηκε από τον JIPM - σύμβουλο Fumio Goto. Στη συνέχεια 

δίνονται οι στόχοι και ο σκοπός καθώς και η λειτουργία του κάθε βήματος. 

 

Α. Αρχικός καθαρισμός (Initial cleaning) 

Με τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων ο κάθε χειριστής αναπτύσσει 

ενδιαφέρον και έγνοια για τον εξοπλισμό που χειρίζεται. Ο καθαρισμός είναι μια 

διαδικασία μάθησης που γεννάει και μερικές ερωτήσεις (γιατί το συγκεκριμένο 

κομμάτι λερώνεται τόσο γρήγορα ;) ή και απαντάει σε άλλες ( δεν υπάρχει 

ταλάντωση αν ο συγκεκριμένος κοχλίας είναι καλά σφιγμένος) . Οι χειριστές 

μαθαίνουν ότι ο καθαρισμός είναι επιθεώρηση, Ακόμη μαθαίνουν θεμελιώδεις 

Τεχνικές λίπανσης και κοχλιοσυνδέσεων και αποκτούν τις ικανότητες να 

ανακαλύπτουν τα προβλήματα των εγκαταστάσεων. 

 

Β. Μέτρα αντιμετώπισης της επίδρασης και των αιτιών των 

ακαθαρσιών και τις σκόνης. 

Όσο πιο δύσκολο γίνεται για τον καθένα να εκτελέσει ριζικό καθαρισμό στην 

εγκατάσταση του, τόσο μεγαλώνει η επιθυμία να διατηρείται καθαρή η 

εγκατάσταση όπως και οι χρόνοι καθαρισμού μικροί, Έτσι θα πρέπει να ληφθούν 

μέτρα εξαφάνισης της σκόνης, των ακαθαρσιών, των γραιζών κ.ο.κ. ή να 

περιοριστούν οι επικολλήσεις και οι διασκορπισμοί (π.χ. με καλύμματα, με 
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καπάκια, με περιφράξεις). Αν κάποια αιτία δεν μπορέσει να αποκλεισθεί εντελώς 

θα πρέπει να αναπτυχθεί εκ νέου μια διαδικασία καθαρισμού και επιθεώρησης για 

την συγκεκριμένη περιοχή του προβλήματος. Κάθε τμήμα του εργοστασίου είναι 

υπεύθυνο για τον καθαρισμό και την βελτίωση της εργασιακής περιοχής του, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει οι μηχανικοί και οι συντηρητές  να  συνεργάζονται  μαζί  

τους  και  να  υποστηρίζουν τις προσπάθειες τους, 

 

 Γ. Πρότυπα καθαρισμού και λίπανσης. 

 

Στα προηγούμενα βήματα οι χειριστές αναγνωρίζουν τις πραγματικές 

καταστάσεις που επικρατούν στις εγκαταστάσεις τους. Όταν φθάσουν λοιπόν σ' 

αυτό το σημείο, μπορούν οι ΤΡΜ- κύκλοι για την πρόληψη της χειροτέρευσης των 

εγκαταστάσεων, να αναπτύξουν πρότυπα για γρήγορες και αποδοτικές εργασίες 

γενικής συντήρησης π.χ. καθαρισμός, λίπανση, και σταθεροποίηση για κάθε 

κομμάτι εγκατάστασης. Προφανώς ο διαθέσιμος χρόνος για καθαρισμό, λίπανση, 

σύσφιξη κοχλιών και διαπίστωση μικρών λαθών, είναι περιορισμένος. Οι 

προϊστάμενοι πρέπει να ορίσουν στους χειριστές των εγκαταστάσεων ανάλογους 

στόχους για τους χρόνους που μπορούν να διαθέσουν οι δεύτεροι για καθαρισμό 

και λίπανση (π.χ. ΙΟmin ανά ημέρα πριν και μετά από τη λειτουργία της μηχανής, 

30 min πριν το σαββατοκύριακο και 1 h στο τέλος του μήνα. 

Στην περίπτωση που τα πρότυπα που όρισαν οι χειριστές δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε θα πρέπει να βελτιώσουν 

τις τεχνικές καθαρισμού και λίπανσης που εφαρμόζουν. Το τελευταίο πετυχαίνεται 

με την εφαρμογή ανανεωμένων ιδεών όπως π.χ. την τοποθέτηση συστημάτων 

οπτικού ελέγχου όπου υπάρχει  ένδειξη των οριακών τιμών του δείκτη στάθμης 

λιπαντικού, βελτιωμένη τοποθέτηση λιπαντήρα και αποδοτικότερη μέθοδο 

λίπανσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει οι χειριστές να υπολογίζουν στην 

πλήρη υποστήριξη και συνεργασία των προϊσταμένων και γενικά του 

προσωπικού της εταιρείας. 
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Δ. Γενική επιθεώρη 

 

Τα βήματα από Α μέχρι Γ γίνονται για την πρόληψη κατά των χειροτερεύσεων 

καθώς και για να ελέγχουν την πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων, Σ' 

αυτό το βήμα γίνεται προσπάθεια να μετρηθεί η χειροτέρευση αυτή μέσω μιας 

γενικής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων. 

Αρχικά εκπαιδεύτηκαν οι προϊστάμενοι των κύκλων για αυτές τις διαδικασίες 

επιθεώρησης και χρησιμοποιούν ένα γενικό οδηγό επιθεώρησης ο οποίος 

συγκροτήθηκε από τον γενικό προϊστάμενο και τα διευθυντικά στελέχη. Αυτοί οι 

προϊστάμενοι μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και στα μέλη του κύκλου. Τα μέλη 

μιας ομάδας συνεργάζονται για την εύρεση των περιοχών που παρουσιάζουν 

πρόβλημα κατά τη διάρκεια της γενικής επιθεώρησης των μηχανών. Τελικά με τη 

βοήθεια των συντηρητών και κάποιων ειδικών συνεργατών ο κύκλος διορθώνει 

και βελτιώνει τις προβληματικές περιοχές. 

Γενικές εκπαίδευσης επιθεώρησης πρέπει να διεξάγονται κατά ομάδα 

αρχίζοντας με την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Η αποδοτικότητα αξιολογείται και 

εμβαθύνετε περαιτέρω μέσω εκπαίδευσης και πρακτικής. Ο κύκλος αυτός της 

εκπαίδευσης, εφαρμογής, αξιολόγησης και αιτιολόγησης επαναλαμβάνεται σε 

κάθε ομάδα που επιθεωρείται. Το τέταρτο βήμα μπορεί να απορροφήσει μεγάλο 

χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και ο λόγος είναι ότι ο 

κάθε χειριστής της εγκατάστασης πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να 

αναγνωρίζει μεταβολές. Αποτελεί όμως και την καλύτερη μέθοδο εκπαίδευσης 

αρμόδιων χειριστών που σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν   βεβιασμένες   

κινήσεις.   Καλά   αποτελέσματα   μπορούν   να απαντηθούν εφόσον οι χειριστές 

αποκτήσουν τις αναγκαίες ικανότητες, 

Τα πρώτα τρία βήματα της αυτόνομης συντήρησης ασχολούνται με την γνώση 

των βασικών απαιτήσεων, για το λόγο αυτό οι προσπάθειες σ' αυτές τις πρώτες 

φάσεις δεν φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μετά το τέταρτο βήμα όμως η 

εταιρεία θα πρέπει να παρατηρεί αξιοσημείωτες αλλαγές όπως π.χ. μείωση κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό των απωλειών η μια αύξηση της ολικής αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων. 

Αντιθέτως αν δεν διακρίνονται αποτελέσματα τότε δεν εκτελέστηκαν σωστά οι 

εργασίες των προηγούμενων σταδίων. Μπορεί όμως και να σημαίνει και ένα 
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γενικά χαμηλό βαθμό Τεχνικών γνώσεων. Αν ισχύει το δεύτερο τότε θα πρέπει να 

ξεκινήσει κανείς από την αρχή με πρώτη φάση την βελτίωση του βαθμού 

Τεχνογνωσίας. 

 

Ε. Αυτόνομη επιθεώρηση. 

 

Στο βήμα αυτό συγκρίνονται και επαναξιολογούνται τα πρότυπα καθαρισμού 

και λίπανσης που εισάχθηκαν στα πρώτα τρία βήματα καθώς και τα προσωρινά 

πρότυπα επιθεώρησης ώστε να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν αντιθέσεις και να 

εξακριβωθεί εάν τηρείται το χρονοδιάγραμμα με τους καθορισμένους στόχους. 

Στο διάστημα που οι χειριστές καθοδηγούνται στην εκτέλεση της γενικής 

επιθεώρησης θα πρέπει το τμήμα συντήρησης να ορίσει ένα ετήσιο 

χρονοδιάγραμμα συντήρησης και να καθορίσει τα δικά του πρότυπα, Τα πρότυπα 

αυτά μαζί με τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από τους κύκλους εργαστηρίων θα 

πρέπει να συγκριθούν και να ελεγχθεί εάν έχει αμεληθεί κάτι. Η ευθύνη των δύο 

ομάδων θα πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ολοκληρωμένη 

επιθεώρηση. 

 

ΣΤ. Οργάνωση και τάξη. 

 

Seiri σημαίνει την διαπίστωση πως θα πρέπει να διευθύνεται μια θέση 

εργασίας και την καθιέρωση των κατάλληλων και αναγκαίων προτύπων. Τα 

παραπάνω είναι ευθύνη των προϊσταμένων και διαχειριστών ώστε να 

απλοποιήσουν και να ελαχιστοποιήσουν τις εργασίες που είναι να γίνουν ή των 

καταστάσεων που επικρατούν. 

 

Seilton σημαίνει η τήρηση των καθιερωμένων προτύπων και είναι κυρίως 

υπόθεση των χειριστών. Ένα μέρος των εργασιών τους στον κύκλο θα πρέπει να 

κατευθύνεται προς βελτιώσεις ώστε η τήρηση των προτύπων να διευκολύνεται. 

 

Seri &Seilton είναι λοιπόν δραστηριότητες βελτίωσης οι οποίες προωθούν την 

απλοποίηση, την οργάνωση και την τήρηση των προτύπων. Ακόμη εξασφαλίζουν 
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την προτυποποίηση και οι οπτικοί έλεγχοι  αποτελούν κανονισμό μέσα στο 

εργοστάσιο. 

Τα βήματα από Α μέχρι Ε υπογραμμίζουν δραστηριότητες που αφορούν την 

επιθεώρηση και διατήρηση βασικών αρχών στις εγκαταστάσεις (καθαρισμός, 

λίπανση, σύσφιξη κοχλιών κ.τ.λ.). Ο ρόλος του χειριστή είναι όμως ακόμα πιο 

μεγάλος και πιο πολύπλευρος. Στο έκτο βήμα αναλαμβάνουν τη διεύθυνση οι 

προϊστάμενοι και μάνατζερ για την τελειοποίηση της αυτόνομης συντήρησης με 

έλεγχο του ρόλου των χειριστών και διευκρίνιση της υπευθυνότητας τους. Πως θα 

πρέπει λοιπόν να λειτουργούν οι χειριστές ώστε να προλαβαίνουν λάθη και 

απώλειες και ποιες πρόσθετες ικανότητες θα πρέπει να κατέχουν; 

Στηριζόμενοι οι μάνατζερ πάνω στις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες των χειριστών 

προσπαθούν να επεκτείνουν την περιοχή δραστηριοτήτων τους ως προς τις 

εγκαταστάσεις. Εκτός από την συντήρηση στοιχειωδών καταστάσεων που 

επικρατούν στο εργοστάσιο και την επιθεώρηση οι χειριστές μπορούν να φέρουν 

την ευθύνη και για τα παρακάτω: 

• Ρύθμιση   και   εφοδιασμός  της λειτουργίας  των   εγκαταστάσεων 

(καθιέρωση προϋποθέσεων και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων). 

• Διαπίστωση και διόρθωση καταστάσεων που αποκλίνουν από την 

ιδανική.  

,   Καταγραφή δεδομένων για την λειτουργία , την ποιότητα και την 

επεξεργασία. 

Μικρές εργασίες συντήρησης μηχανών , εργαλείων, συσφικτικών μηχανών 

κ.τ.λ. 

Στον πίνακα 10 δίνεται ένα παράδειγμα προτύπων οργάνωσης και τάξης . Το 

έκτο βήμα εδώ είναι σε υποδιαιρέσεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά. 

 

Ζ.       Ολοκληρωμένη       διεξαγωγή       της       αυτόνομης 

συντήρησης. 

 

Μέσω των δραστηριοτήτων οι οποίες διευθύνονται από τους προϊσταμένους οι 

εργαζόμενοι αναπτύσσουν βαθύτερο εργασιακό ηθικό και βελτιωμένη 

αρμοδιότητα. Τελικά εξελίσσονται σε ανεξάρτητη ικανή και σίγουρη εργατική 
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δύναμη από τους οποίους και αναμένεται ότι ελέγχουν την εργασία τους και 

διεξάγουν αυτόνομα πλέον τις όποιες βελτιώσεις. 

Σ' αυτή τη φάση θα πρέπει οι δραστηριότητες του κύκλου να συγκεντρώνονται 

στην εξόντωση των έξι πηγών απωλειών και στις βελτιώσεις σε κάθε μοντέλο από 

τις αντίστοιχες ομάδες. Στο έβδομο βήμα περιέχεται για την Ιαπωνία η τυπική 

συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων και η ανάδειξη του προσωπικού μέσω 

συνεχούς εξάσκησης. 

 

Audit     (έλεγχος-      επαλήθευση)      της      αυτόνομης 

συντήρησης 
 

Ο έλεγχος - επαλήθευση των δραστηριοτήτων του κύκλου και των 

εγκαταστάσεων μέσω προϊσταμένων παίζουν σπουδαίο ρόλο στην επιτυχή 

ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόνομης συντήρησης. Για αποτελεσματική 

διεξαγωγή, θα πρέπει οι προϊστάμενοι καθώς και όλο το συγκρότημα να 

κατανοήσουν το εργασιακό περιβάλλον. Θα πρέπει να τροφοδοτούν τους κύκλους 

εργασιών με τις κατάλληλες οδηγίες ώστε οι συγκεκριμένοι συνεργάτες να 

αποκτούν με κάθε ολοκλήρωση ενός βήματος αίσθηση της απόδοσης τους. Στην 

εικόνα 19 δίνεται ο κύκλος του ελέγχου - επαλήθευσης της αυτόνομης 

συντήρησης. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 9: Διασκευή ενός σχεδιασμένου 

προγράμματος συνήρησης για το τμήμα συντήρησης. 

 

Το ένατο στάδιο στο πρόγραμμα εισαγωγής είναι ταυτόχρονα και μια από τις 

πέντε βασικές δραστηριότητες που περιγράφηκαν στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή ένα 

σχεδιασμένο πρόγραμμα συντήρησης. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως θα πρέπει αυτή η προγραμματισμένη 

συντήρηση (του τμήματος συντήρησης) να συντονιστεί με τις δραστηριότητες της 

αυτόνομης συντήρησης (του τμήματος λειτουργίας) έτσι ώστε τα δύο τμήματα να 

συνεργάζονται όπως οι τροχοί του αυτοκινήτου. 

Μέχρι να γίνει η γενική επιθεώρηση μέρος της εργασιακής καθημερινότητας θα 

πρέπει η υποστήριξη από το τμήμα συντήρησης να είναι συχνότερη απ' ότι 
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γινότανε πριν την εκκίνηση του προγράμματος εισαγωγής της ΤΡΜ. Η λειτουργία 

για παράδειγμα εξαρτάται από το τμήμα συντήρησης ώστε να αναγνωρίζει τα 

αδύνατα σημεία και να αναπτύσσει μέτρα αντιμετωπίσεις των προβληματικών 

περιοχών. Παρόλο που οι ακινησίες λόγω βλάβης με τον καιρό ελαττώνονται δεν 

παύουν όμως να απαιτούν μεγάλη προσοχή. Για το λόγο αυτό ο όγκος των 

εργασιών του τμήματος συντήρησης θα φθάσει σε υψηλές τιμές.  

 
Αυτή η εργασιακή υπερφόρτωση θα πρέπει απευθείας να μειωθεί με 

υπερωρίες και με ανάθεση εργασιών σε τρίτους ώστε να υποστηρίζεται η ευθύνη 

των χειριστών και να μην μειωθεί ο ενθουσιασμός τους. Ο όγκος των εργασιών 

συντήρησης θα μειωθεί μόλις η γενική επιθεώρηση γίνει μέρος των καθημερινών 

εργασιών των χειριστών. Ο αριθμός των ακινησιών θα πέσει σημαντικά όπως και 

οι δραστηριότητες συντήρησης. Αφού φθάσει σ' αυτό το σημείο θα πρέπει το 

τμήμα συντήρησης να αφοσιωθεί στη δική του οργάνωση. 

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος συντήρησης θα πρέπει πραγματικά να 

ξεκινήσει πριν εισαχθεί πλήρως η διαδικασία γενικής επιθεώρησης των χειριστών 

. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα θα πρέπει το τμήμα συντήρησης να αναπτύξει 

ανεξάρτητα πρότυπα ώστε κατά τη διάρκεια της φάσης της αυτόνομης 

επιθεώρησης να μπορεί να γίνει σύγκριση με τα πρότυπα του τμήματος 

λειτουργίας. Ένας καθαρός διαχωρισμός της υπευθυνότητας των δύο τμημάτων 

είναι και το κλειδί για μια αποδοτική και εις βάθος επιθεώρηση η οποία μπορεί να 

αποκτηθεί όταν θα συνεργαστούν οι δύο αρχές των προτύπων. 

Από τότε που εισάχθηκε η παραγωγική συντήρηση, το θέμα της 

προγραμματιζόμενης συντήρησης συζητήθηκε αναλυτικά. Το μόνο που πρέπει να 

σημειωθεί είναι ότι αν η προγραμματισμένη συντήρηση μέσα σε μια επιχείρηση 

δεν είναι επαρκής τότε θα πρέπει να αξιολογηθεί εξ' αρχής και να βελτιωθεί 

κατάλληλα. Εξάλλου για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων θα πρέπει το τμήμα συντήρησης να επανεξετάσει όλα τα σχετικά 

θέματα όπως σχέδια. Τεχνικές σημειώσεις, εργαλεία κ.τ.λ.  

Χαρακτηριστικό σημείο του συγκεκριμένου συστήματος συντήρησης είναι οι «L 

& S συνεδριάσεις συντήρησης» οι οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά στις 

9:00 το πρωί. Στις συνεδριάσεις αυτές συζητούν οι προϊστάμενοι των γραμμών 

παραγωγής (Line managers = L) και μέλη του προσωπικού ( Staff = S ) . Οι 

παραπάνω συνεδριάσεις υποστηρίζουν τη γρήγορη διεξαγωγή της μηνιαίας και 
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εβδομαδιαίας προγραμματισμένης συντήρησης και ασχολούνται με την 

ορθολογική μεταχείριση των ημερησίων ακινησιών. Η σχεδίαση της συντήρησης 

με βοήθεια Η/Υ και το σύστημα διαχείρισης του εργοστασίου Yoshida Minami της 

εταιρείας Fuji - Films πέτυχε στον συνολικό χρονικό προγραμματισμό , στις 

μηνιαίες και στις ανά έξι εβδομάδες επιθεωρήσεις καθώς και στον χρονικό 

προγραμματισμό της προμήθειας ανταλλακτικών. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 10 : Διεξαγωγή της εκπαίδευσης για βελτίωση των 

ικανοτήτων λειτουργίας και συντήρησης. 

 

Η βελτίωση των ικανοτήτων λειτουργίας είναι υπόθεση της τέταρτης 

δραστηριότητας εισαγωγής και το δέκατο στάδιο του προγράμματος εισαγωγής 

της ΤΡΜ. 

Στην Ιαπωνία οι τεράστιες επιχειρήσεις των χαλυβουργείων και της ηλεκτρικής 

βιομηχανίας διαθέτουν στο προσωπικό τους Τεχνολογική και Τεχνική εκπαίδευση 

σε πλήρως εξοπλισμένα κέντρα εκπαίδευσης. Εκπαίδευση και εκμάθηση είναι 

επενδύσεις στον άνθρωπο που φέρει όμως πολλαπλά κέρδη και οφέλη. Μια 

εταιρεία που εισάγει την ΤΡΜ θα πρέπει να επενδύσει σε εκπαίδευση γιατί μόνο 

έτσι θα δώσει την δυνατότητα στο προσωπικό της να χειρισθεί σωστά τις 

εγκαταστάσεις της. Εκτός όμως από την εκπαίδευση στις Τεχνικές συντήρησης θα 

πρέπει οι χειριστές να οξύνουν και τις κλασικές ικανότητες χειρισμού. 

 
Από την μια μεριά το περιεχόμενο και η οργάνωση του υλικού εισαγωγής 

διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Από την άλλη μεριά θα πρέπει η Τεχνολογική 

εκπαίδευση και εκμάθηση της λειτουργίας και συντήρησης να προσαρμοστούν 

στις ατομικές απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας χωριστά. Στο εργοστάσιο 

«Mizushima» του Nihon Zeon , νικητή του ΡΜ επάθλου το 1982 οι χειριστές 

καθοδηγήθηκαν να διεξάγουν καθημερινά επιθεωρήσεις και απλές επιδιορθώσεις. 

Με την χρήση των μηχανών που προσομοίωναν αντικανονικές καταστάσεις στην 

παραγωγή δίδασκαν στους συνεργάτες από πρώτο χέρι πως να αντιμετωπίζουν 

ασυνήθιστες καταστάσεις ή κρίσης. Η συγκεκριμένη εξάσκηση μέσω 

προσημείωσης διεξάχθηκε σε διάφορα επίπεδα, (εικόνα 22). 

Το προσωπικό της συντήρησης θα πρέπει να είναι τέλεια καταρτισμένο αλλιώς 

η κατάσταση των εγκαταστάσεων συνεχώς θα επιδεινώνεται. Για την προώθηση 
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της ποιότητας συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισήχθησαν στην Ιαπωνία το 

1984 Τεχνολογικές εξετάσεις κατάρτισης στους τομείς κατασκευαστικών 

διεργασιών και στις εργασίες με αφαίρεση υλικού. Τώρα όμως μπορεί να 

πιστοποιηθεί η κατάρτιση των συντηρητών στην δική τους περιοχή. Σημειώνεται 

ακόμα ότι το Ministry of Labor (υπουργείο εργασίας) εισήγαγε πρόσθετα και ένα 

σύστημα κατάρτισης για την ηλεκτρική συντήρηση. 

Αντιδρώντας στη μεγάλη ζήτηση για εξάσκηση το JIPM με την βοήθεια των 

εταιρειών που είναι μέλη, δημιούργησε κέντρα εξάσκησης στα περισσότερα 

υποκαταστήματα του. Στα τετράμηνα ολιγομελή (4 άτομα) σεμινάρια που 

διεξάγονταν στα κέντρα αυτά οι συντηρητές εταιρειών που μόλις εισαγάγανε την 

ΤΡΜ αποκτούσανε περισσότερες γνώσεις για τις εγκαταστάσεις τους .  

 

 

ΣΤΑΔΙΟ   11:   Ανάπτυξη  ενός  προγράμματος 

βελτιστοποίησης καινούργιων εγκαταστάσεων. 

 

Το τελευταίο στάδιο των δραστηριοτήτων εισαγωγής της ΤΡΜ είναι η 

διαχείριση καινούργιων εγκαταστάσεων, 

Μετά την τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων εμφανίζονται προβλήματα 

και μάλιστα πολλές φορές κατά την δοκιμαστική λειτουργία παραλού που η 

κατασκευή , συναρμολόγηση και τοποθέτηση αυτών έγινε χωρίς λάθος. Οι 

μηχανικοί πρέπει να εκτελέσουν πολλές βελτιώσεις στη συνέχεια μέχρι να επέλθει 

η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ακόμη και τότε όμως αντιμετωπίζονται 

δυσκολίες π.χ στις διορθώσεις, στις επιθεωρήσεις, στις, αρχικές ρυθμίσεις, στη 

λίπανση, στον καθαρισμό κ.τ.λ. Οι εργασίες αυτές είναι όμως απαραίτητο να 

γίνουν για την πρόληψη ακινησιών. Αμέλεια της επιθεωρήσεις , της λίπανσης ή 

του καθαρισμού σημαίνει αύξηση του χρόνου ακινησίας ακόμα και σε περιπτώσεις 

μικρών βλαβών. 

Οι παραπάνω δυσκολίες ανάληψης της λειτουργίας και οι συνοδευόμενες 

βελτιώσεις των εγκαταστάσεων αποτελούν τις κατασκευαστικές ατέλειες της 

κατασκευαστικής και παραγωγικής φάσης. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι 

απαραίτητα το αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου των εργασιών , της ταχύτητας 

και αυτοματοποίησης της παραγωγής ώστε να ακολουθεί το ρυθμό ανάπτυξης της 
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τεχνολογίας. Το παραπάνω μπορεί να αποφευχθεί με την εισαγωγή κατάλληλων 

καταστάσεων λειτουργίας και επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις.  

Η ποιότητα της παραπάνω συντήρησης παραγωγής ορίζεται στην πλειοψηφία 

της με το αν η τεχνολογία διασφάλισης της αξιοπιστίας και συντηρισιμότητας μιας 

εγκατάστασης αναπτύχθηκε από τις εμπειρίες και συνολικές προσπάθειες του 

προσωπικού κατασκευής και συντήρησης, ή αν απλά την έφερε στην εταιρεία 

κάποιος προμηθευτής. 

Το πρόγραμμα για νέες εγκαταστάσεις αποδίδεται συνήθως ως μέρος μιας 

εκτεταμένης μεθόδου για την πρόληψη της συντήρησης και μιας κατασκευής 

χωρίς συντήρηση. Οι στόχοι αυτοί υποστηρίζονται από τις δραστηριότητες 

βελτίωσης στις διάφορες φάσεις. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω (σχεδιασμός επένδυσης εγκαταστάσεων, κατασκευή, συναρμολόγηση, 

τοποθέτηση, δοκιμαστική λειτουργία κ.τ.λ.) αποσκοπούν: 

 Στην κατάκτηση των ανωτάτων επιπέδων στα πλαίσια του σχεδιασμού 

επένδυσης εγκαταστάσεων. 

 Στη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την κατασκευή μέχρι την 

σταθερή λειτουργία. 

 Στην αποδοτική πορεία μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τις 

ελάχιστες εργασιακές δαπάνες και χωρίς υπερεπιβάρυνση ή 

υποεπιβάρυνση. 

 Στην διασφάλιση μέγιστου βαθμού της εγκατάστασης σε αξιοπιστία, 

συντηρισιμότητα, οικονομική ικανότητα λειτουργίας και ασφάλεια. 

Μέσω της συνεργασίας με τους κατασκευαστές, στην διάρκεια εκκίνησης 

της παραγωγής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πηγή τους και μέσω 

υποστήριξης των δραστηριοτήτων σε κοινή αποδοχή των διαφόρων ομάδων 

θέματος, θα μπορέσει το μηχανολογικό προσωπικό και αυτό της συντήρησης να 

αποκτήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις για τα κατασκευαστικά, 

Η παραγωγή στην εκκίνηση της αποτελεί την πραγματική παραγωγή αφού 

τοποθετήθηκε και συναρμολογήθηκε η εγκατάσταση και πραγματοποιήθηκαν και 

οι δοκιμαστικές λειτουργίες. Είναι το χρονικό διάστημα της έρευνας και 

αντιμετώπισης των λαθών στις εγκαταστάσεις οδεύοντας γρήγορα προς την 

σταθεροποίηση της λειτουργίας. Είναι σημαντικό κατά την αρχική φάση της 
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μετάδοσης των λαθών να γίνεται η πρόληψη για την φάση της αρχικής λειτουργίας 

μιας εγκατάστασης. Η εκκίνηση της παραγωγής είναι η τελευταία ευκαιρία να 

ανακαλύπτονται και να διορθώνονται τα λάθη αυτά που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφτούν. Συχνά ακινησίες σ' αυτή τη φάση μπορούν να σημαίνουν αμέλεια 

προηγούμενων ευκαιριών για βελτίωση. 

Στόχος της ΤΡΜ είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων ή, μ' άλλα λόγια η δημιουργία οικονομικού κόστους διάρκειας ζωής 

(LCC) . Κατά τον B.S. Blauchard (Design and Manage to Life Cost, Forest Grove 

Oregon – M/A Press 1978) και όπως φαίνεται στην εικόνα 9 το 95% των LCC 

καθορίζονται στην φάση ανάπτυξης. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του 

εργοστασίου είναι πλήρως ορισμένο από την αρχική κατασκευή της εγκατάστασης. 

Προσπάθειες να μειωθούν τα LCC μετά την φάση της κατασκευής θα επηρεάσουν 

μόνο το 5% της συνολικής αξίας. 

Παρακάτω δίνονται δραστηριότητες βελτίωσης που μπορούν να έχουν 

θετική επιρροή πάνω στο κόστος κύκλου ζωής. 

 Οικονομική αξιολόγηση κατά τη φάση επένδυση εγκαταστάσεων 

 Λαμβάνεται υπόψη η πρόληψη της συντήρησης η κατασκευή άνευ 

συντήρησης, καθώς και το οικονομικό κόστος κύκλου ζωής. 

 Αποτελεσματική χρήση (ωφέλεια) της συλλογής δεδομένων για την 

πρόληψη της συντήρησης. 

 Δραστηριότητες καθοδήγησης της παραγωγής στην εκκίνηση της 

 Έντονες προσπάθειες μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας και 

συντηρισιμότητας. 
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Εικόνα 9:Επιροή πάνω στο κόστο διάρκειας ζωής 

 

 

Κ
Ο 

Σ 
Τ 
Ο 

Σ 

Δ 
Ι 
Α
Ρ 
Κ
Ε
 Ι 

Α

Σ 

Χ.ΟΟ 2Η21 

85% 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 

66% 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΑΡ/ΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡ. 
ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
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Είναι σημαντικό λοιπόν οι μηχανικοί των εγκαταστάσεων να εξετάζουν τις 

περιπτώσεις όπου η κατασκευή μεγιστοποίησε την αξιοπιστία και την 

συντηρισιμότητα. Οι πληροφορίες αυτές στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογηθούν 

και να αναπτυχθούν σε πρότυπα Τεχνολογικής κατασκευής. 

Δυστυχώς λόγω κακής οριζόντιας επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων 

σχεδιασμού λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων σε πολλές 

περιπτώσεις δεν υπάρχει ωφέλεια από την χρήση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν από τις καθημερινές δραστηριότητες της παραγωγικής 

συντήρησης. Οι μηχανικοί συντήρησης δεν μεταφέρουν τα δεδομένα 

συντηρησιμότητας και αξιοπιστίας που είναι σημαντικά στην κατασκευαστική και 

παρασκευαστική φάση. Από την άλλη οι κατασκευαστές είτε δεν προτυποποιούν 

τα δεδομένα είτε δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου. Μια σωστή συνεργασία μεταξύ 

των μηχανικών συντήρησης με τους κατασκευαστές θα βοηθήσει σημαντικά στο 

να μειωθεί το κενό μεταξύ των τεχνολογιών συντήρησης και ανάπτυξης και να 

αποφευχθεί μια μεγάλη σπατάλη. 

Το διάγραμμα ελέγχου - πρόληψης προβλημάτων απαιτεί στην αρχή πολύ 

χρόνο, Εφαρμόζοντας το όμως ελαττώνεται δραστικά ο αριθμός των 

εμφανιζόμενων προβλημάτων. Στην εικόνα 10 φαίνεται αυτή η δραστική μείωση 

του αριθμού των βλαβών στην Tokai Rubber Industries, 
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Εικόνα 10:Μείωση των απωλειών κατά την εκκίνηση 
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ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1980 

ΡΚΟΒLΕΜ 

-ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1980 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1980 

1  ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3 ΜΗΝΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΛΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΚ1ΝΗΣΗΣ 
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ΣΤΑΔΙΟ 12 : Ολοκλήρωση διεξαγωγής ΤΡΜ και θέτιση 

υψηλότερων στόχων. 

Το τελευταίο στάδιο του προγράμματος εισαγωγής της ΤΡΜ είναι η 

τελειοποίηση της ΤΡΜ - διεξαγωγής και η θέτιση υψηλότερων στόχων για το 

μέλλον. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος της σταθεροποίησης, 

υπάρχει από τον καθένα συνεχή και εντατική βελτίωση των αποτελεσμάτων, 

Σ' αυτό το σημείο οι Ιαπωνικές εταιρείες αξιολογούνται για το ΡΜ έπαθλο. 

Και μετά την απόκτηση του επάθλου όμως οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίζουν 

την προσπάθεια. Η απόκτηση του συμβολίζει απλά μια καινούργια αρχή. 

Ο διευθυντής μιας εταιρείας κατόχου του επάθλου είπε χαρακτηριστικά: "Το 

έπαθλο αυτό δεν συμβολίζει την ολοκλήρωση μας στην ΤΡΜ αλλά σημαίνει ότι ξεκινήσαμε 

με το σωστό πόδι. Αυτό μας δίνει το έναυσμα να γίνουμε ακόμη καλύτερη". 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

5.1 Συμμετοχή των μικροομαδικών δραστηριοτήτων στη 

δομή της οργάνωσης. 

Οι μικροομαδικές δραστηριότητες Ιαπωνικού τύπου ξεκίνησαν το 1962 με 

την εισαγωγή των ποιοτικών κύκλων. Η Αμερικάνικη ιδέα του μηδέν λάθους, που 

είναι μια ατομική δραστηριότητα παρά ομαδική, έγινε διάσημη τρία χρόνια 

αργότερα (1965). Η εταιρεία NEC, η πρώτη Ιαπωνική εταιρεία που την εφάρμοσε, 

την συνδύασε με τους κύκλους ποιότητας Ιαπωνικού τύπου για να δημιουργήσει 

τις μηδέν λάθος ομαδικές δραστηριότητες. 
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Αργότερα ακολούθησε η Ιαπωνική χαλυβοβιομηχανία με την ευρεία 

εξάπλωση των JK - δραστηριοτήτων ( Jishu - Kauri αυτόνομη διαχείριση). Από 

τότε πολλές άλλες εταιρείες ανέπτυξαν τις δικές τους ορολογίες και διαδικασίες για 

να προσαρμόζουν τους κύκλους ποιότητας και τις μηδέν λάθος ομάδες. Σήμερα οι 

περισσότερες Ιαπωνικές εταιρείες προωθούν κάποιο από τα είδη των 

μικροομαδικών δραστηριοτήτων ακόμη και στον τομέα παροχής υπηρεσιών όπως 

σε ξενοδοχεία , τράπεζες και ασφάλειες. 

Παρόλη την διαφορά στην ορολογία και στην εφαρμογή οι μικροομαδικές 

δραστηριότητες μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες. Η μια 

κατηγορία προέρχεται από τους αρχικούς ποιοτικούς κύκλους και η άλλη από τον 

μηδέν λάθος σκοπό. Οι παραπάνω κατηγορίες χωρίζονται με διάφορους τρόπους. 

Οι κύκλοι ποιότητας ξεκίνησαν ως ομάδες εργασιών για να υποδείξουν 

στους προϊσταμένους λειτουργίας Τεχνικές ποιοτικού ελέγχου και στη συνέχεια 

εξελίχτηκαν σε μικροομάδες αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι κύκλοι 

οργανώνονται γύρω από μια περιοχή θεμάτων και επιλύουν τα προβλήματα αυτής 

της περιοχής μέσα από προγράμματα TQC (Total Quallity Control). Σύμφωνα με 

τη Θεωρία της οργάνωσης αυτοί οι κύκλοι αποτελούν οργανώσεις ανεξάρτητες 

από την οργανωτική δομή και έχουν χαρακτήρα πληροφοριακό, 

Από την άλλη μεριά, οι μηδέν λάθος ομάδες εφαρμόστηκαν για πρώτη 

φορά στις ΗΠΑ στην εταιρεία Martin Marieta, με σκοπό να συμπεριλάβουν όλο το 

εργατικό δυναμικό στην επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις 

προμήθειες - παραδόσεις. Αυτή η μορφή ομάδας εισάχθηκε από τους Ιάπωνες και 

προσαρμόστηκε ώστε να ταιριάζει στις μικροομαδικές δραστηριότητες τους. Οι 

Ιαπωνικές μηδέν λάθος ομάδες συμμετέχουν στις δραστηριότητες της διεύθυνσης 

για την εύρεση λύσεων στα προβλήματα και στην προσπάθεια κατάκτησης των 

επιχειρησιακών στόχων. 

Κατά την θεωρία της οργάνωσης οι Ιαπωνικές μηδέν λάθος ομάδες 

θεωρούνται τυπικές οργανώσεις γιατί εφαρμόζονται στην ήδη υπάρχουσα 

οργανωτική δομή. Για παράδειγμα στους ανεξάρτητους κύκλους ποιότητας οι 

προϊστάμενοι κύκλων εκλέγονται από τα μέλη του κύκλου. Αντιθέτως στις μηδέν 

λάθος ομάδες οι οποίες προέρχονται από την διαχείριση, την διεύθυνση 

αναλαμβάνουν οι προϊστάμενοι λειτουργίας. Όταν κάποιος προϊστάμενος έχει 
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μεγάλο αριθμό υφισταμένων πρέπει να δημιουργηθούν υποομάδες (μεταξύ πέντε 

με δέκα μέλη) και να εκλέγονται πρόσθετοι «οδηγοί». 

Χαρακτηριστικά οι δραστηριότητες των ποιοτικών κύκλων λειτουργούν 

εκτός των κανονικών ωρών εργασίας (π.χ. διάλειμμα, μετά την εργασία, 

σαββατοκύριακα ή στην περίοδο της άδειας). Ακόμη επειδή οι δραστηριότητες 

κύκλου είναι εθελοντικού χαρακτήρα οι περισσότερες Ιαπωνικές εταιρείες δεν 

παραχωρούν υπερωρίες για την συμμετοχή σ' αυτές. Αντιθέτως οι τυπικές «μηδέν 

λάθος» ομάδες μπορούν να συναντηθούν στον κανονικό χρόνο εργασίας υπό την 

διεύθυνση των προϊσταμένων, ή και εκτός των ωρών εργασίας αλλά που 

πληρώνονται ως υπερωρίες, 

Η εκλογή των θεμάτων βελτίωσης και οι στόχοι που τίθενται καθρεφτίζουν 

τις διαφορές μεταξύ των κύκλων ποιότητας και τις δραστηριότητες του «μηδέν 

λάθους». Οι κύκλοι ποιότητας δημιουργούνται για κάποιο ειδικό θέμα και οι στόχοι 

τίθενται μέσα στα πλαίσια αυτού του θέματος. Με την κατάκτηση αυτών των 

στόχων οι κύκλοι αλλάζουν δομή για να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα. Τα 

θέματα στην ιδανική περίπτωση εκλέγονται ανεξάρτητα από τους ετήσιους 

επιχειρησιακούς στόχους. Το παραπάνω είναι δυνατό λόγο του άτυπου και 

εθελοντικού χαρακτήρα των κύκλων. Παράλου που όπως φαίνεται οι εταιρείες 

σέβονται την αυτονομία των κύκλων και τους παρέχουν το δικαίωμα εκλογής των 

θεμάτων τους, η διαχείριση ενθαρρύνει όλο και περισσότερο τις TQC 

δραστηριότητες ως μέρος των εσωεπιχειρησιακών βελτιώσεων και υποστηρίζει τα 

θέματα που συντελούν στην κατάκτηση των ετησίων στόχων αυτής. 

Από την άλλη οι «μηδέν λάθος» ομάδες πρέπει να εκλέγουν στόχους που 

συμφωνούν με τους ετήσιους στόχους της εταιρείας γιατί «μηδέν λάθος» σημαίνει 

την εξόντωση των λαθών και υποστήριξη στην κατάκτηση όλων των συγγενικών 

στόχων. Τα μέλη των ομάδων συζητούν και θέτουν ανεξάρτητους δευτερεύοντες 

στόχους όπως π.χ. χαμηλότερο κόστος, μικρότερες τελικές διορίες και την 

εισαγωγή νέων μεθόδων. 

Παρόλο που οι κύκλοι ποιότητας και οι «μηδέν λάθος» μικροομάδες 

διαφέρουν οργανωτικά, πολλές φορές έχουν συγχωνευτεί    με    έντονες    

αλληλεπιδράσεις.    Πολλές    εταιρείες εφαρμόσανε και τους δύο τύπους ομάδων 

ώστε να αναπτύξουν το δικό τους ειδικό σύστημα. 



 89 

Το Japan Institute of Plain Maintenance (JIPM) υποστηρίζει τη χρήση των 

αυτόνομων μικροομάδων. Σύμφωνα με τον καθηγητή Emeritus Odaka του 

Πανεπιστημίου του Τόκιο, παρόλο που οι μικροομαδικές δραστηριότητες έχουν 

ασαφή θέση μέσα στην οργανωτική δομή , άνθισαν. Ακόμη τονίζει ότι ήρθε ο 

καιρός να ενσωματωθούν οι μικροομάδες στην επιχειρησιακή δομή, ώστε να 

συμπληρώσουν και να επεκτείνουν και τις υπόλοιπες οργανωτικές 

δραστηριότητες. 

Σε συμφωνία με τα παραπάνω οι ΤΡΜ μικροομαδικές δραστηριότητες 

ακολουθούν το μοντέλο του «μηδέν λάθους» και είναι συνδεδεμένες με τις 

απαιτήσεις του οργανωτικού πλαισίου. Ως χαρακτηριστικό της η ΤΡΜ προωθεί την 

αυτόνομη συντήρηση των χειριστών μέσω των μικροομαδικών δραστηριοτήτων. 

Κατά την φάση εισαγωγής γίνεται πλήρης επιτήρηση του χρόνου που διατίθεται 

για τις διάφορες εργασίες. Οι εργασίες καταγράφονται και ομαδοποιούνται (π.χ. 

διαδικασίες συντήρησης, εκπαίδευση και εκμάθηση καθώς και συνεδρίασης, 

σύσκεψης κ.τ.λ). Η παραπάνω καταγραφή δίνει στις εταιρείες την ευκαιρία να 

αποζημιώσουν ανάλογα το εργατικό δυναμικό τους. Για παράδειγμα στις αρχικές 

φάσεις της αυτόνομης συντήρησης απαιτείται πολύς χρόνος για τις διαδικασίες 

συντήρησης καθώς και για εκπαίδευση και εκμάθηση. Αργότερα απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για τις συσκέψεις και συνεδριάσεις. Οι χειριστές των 

εγκαταστάσεων αμείβονται για τις υπερωρίες που θα κάνουν για διάφορες 

εργασίες συντήρησης. Οι συνεργάτες που παίρνουν μέρος σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα εκτός του χρόνου εργασίας τους θα πρέπει να παίρνουν την σχετική 

αποζημίωση. Αν έχει προβλεφθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών για 

συσκέψεις και δεν είναι δυνατό να τηρηθεί αυτός ο αριθμός θα πρέπει οι 

υπόλοιπες ώρες να πραγματοποιούνται και εκτός του ωραρίου εργασίας. 

Όταν οι εργάτες είναι πλέον ικανοί να εκτελέσουν την γενική επιθεώρηση 

και διαπιστώσουν ότι με τις προσπάθειες τους κατάφεραν είτε να μειώσουν τις 

ακινησίες είτε να αυξήσουν την παραγωγικότητα , τότε αποκτούν ένα αίσθημα ότι 

κάτι σημαντικό έχουν πετύχει. Το αίσθημα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανύψωση του εργασιακού ηθικού και αποτελεί κίνητρο για μεγαλύτερη 

προσπάθεια και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σε πολλές επιχειρήσεις 

παρατηρήθηκε αύξηση των συνεδριάσεων καθώς και αύξηση των προτάσεων 

προς βελτίωση από τους συνεργάτες. Ακόμη, πολλοί χειριστές θέλανε να είναι 

παρόν στις εγκαταστάσεις τα σαββατοκύριακα που γινόταν η συντήρηση των 

μηχανών από τους συντηρητές για να μάθουν περισσότερα γι' αυτές. 
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Για την προώθηση περισσοτέρων ικανοτήτων και καλύτερων εκπαιδεύσεων 

θα πρέπει το διευθυντικό προσωπικό να καθοδηγεί τις ομαδικές δραστηριότητες 

μέσω του έκτου βήματος δηλαδή της οργάνωσης και της τάξης. Για την απόκτηση 

ακόμη υψηλότερων στόχων θα πρέπει οι συνεργάτες την αυτόνομης συντήρησης 

από το έβδομο βήμα και πέρα να μπορούν να την διεξάγουν μόνοι τους. 

5.2 Οι μικροομαδικοΙ στόχοι συμφωνούν πλήρως με τους 

επιχειρησιακούς στόχους. 

Για ποιο λόγο όμως υποστηρίζεται η ενσωμάτωση των ΤΡΜ μικροομαδικων 

δραστηριοτήτων σε μια οργανωτική δομή; Παρακάτω δίνεται μια ακόμη 

προοπτική. 

Τι κάνει μια μικροομάδα; Σύμφωνα με τους Hirota καιUeda στο Small Group 

Activities – Theory and Reallity (Tokyo Japan Labor Research Group 1975) αυτές 

προωθούνται μόνες τους και ταυτόχρονα εκπληρώνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι 

καθώς και οι προσωπικές ανάγκες του κάθε εργάτη μέσω συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων, 

Τα σύνολα ατόμων (teams) που τα ονομάζουμε "κύκλους" ή "ομάδες" 

θέτουνε στόχους που συμφωνούν απόλυτα με τους επιχειρησιακούς στόχους και 

τους κατακτούν μέσω συνεργασίας. Αυτό βελτιώνει τα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα της εταιρείας και υποστηρίζει τις δραστηριότητες που εκπληρώνουν 

τις ανάγκες κάθε εργαζόμενου (αυτοολοκλήρωση, επιτυχία, κίνητρα) καθώς και 

αυτές της οργάνωσης. 

Στο βιβλίο New Patterns of Management (New York – Mc Graw Hill, 1961) 

ο ερευνητής συμπεριφοράς R. Likert σύγκρινε εργοστάσια και εταιρείες με υψηλή 

και χαμηλή παραγωγικότητα. Εξέτασε την επίδραση διαφόρων αρχών διαχείρισης 

και τον βαθμό συναίσθησης των εργαζομένων απέναντι στην παραγωγικότητα. Ο 

Likert διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με μεγάλη παραγωγικότητα προσπαθούν να 

βελτιώσουν τους άμεσους συντελεστές παραγωγής (όπως κέρδος κατανάλωση 

κ.τ.λ.) καθώς και τους άμεσους συντελεστές (δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο). Οι 

παραπάνω εταιρείες προσπάθησαν να βελτιώσουν τα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα καθώς και τις εργασιακές απαιτήσεις. Εργοστάσια με χαμηλή 

παραγωγικότητα αγνοούν τον ανθρώπινο παράγοντα και αφοσιώνονται 
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αποκλειστικά στους συντελεστές παραγωγής. Ο Likert ονόμασε την πρώτη ομάδα 

"συμμετοχική" επιχειρησιακή διεύθυνση και την δεύτερη "αυθεντική". 

Σύμφωνα με τα επιχειρήματα του Likert η συμμετοχική διεύθυνση είναι 

καλύτερη γιατί δυναμώνει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και προωθεί την 

υψηλή παραγωγικότητα. Η αυθεντική αντιθέτως προωθεί την υποταγή του 

εργαζομένου μέσω φόβου. Για το λόγο αυτό το χαμηλό εργασιακό ηθικό θα 

οδηγήσει στην μείωση της παραγωγικότητας έστω και αν για κάποιο μικρό χρονικό 

διάστημα επιτευχθεί υψηλή παραγωγικότητα. 

Οι μικροομαδικές δραστηριότητες λοιπόν στα εργοστάσια θα πρέπει να 

συμφωνούν με τους εργασιακούς στόχους, για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και 

οι εργασιακές απαιτήσεις. Στην Ιαπωνία η συμμετοχική διεύθυνση επιτυγχάνεται 

μέσω των μικροομαδικών δραστηριοτήτων και επέφερε καταπληκτικές επιτυχίες. 

Κατά ένα ειρωνικό τρόπο όμως οι Αμερικάνικες εταιρείες ξεκίνησαν πριν 

λίγο καιρό να εξετάσουν τις Ιαπωνικές μικροομαδικές δραστηριότητες, Ο έλεγχος 

ποιότητας αναπτύχθηκε κατά τον ίδιο τρόπο. Πολλές Αμερικανικές εταιρείες δεν 

αναγνώρισαν την σημασία των θεωριών Juran Dewing, και Grosby μέχρι που η 

Ιαπωνία εφάρμοσε τις μεθόδους τους και κατάφερε να ξεπεράσει τις Η.Π.Α. στον 

τομέα της ποιότητας προϊόντων. 
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Εικόνα 11: Οργανωτικοί στόχοι 
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5.3 Αξιολόγηση του βαθμού ανάπτυξης των μικροομαδικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Στην περίπτωση που οι μικροομαδικοί στόχοι συμφωνούν με τους 

επιχειρησιακούς στόχους μπορεί να ερευνηθεί η περαιτέρω εξέλιξη τους 

αξιολογώντας κατά πόσο οι ομαδικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην κατάκτηση 

των επιχειρησιακών στόχων. Η πρόοδος των μικροομαδικών δραστηριοτήτων 

μπορεί να χωρισθεί σε 4 φάσεις: 

Φάση Ί ,  Αυτοανάπτυξη. 

 Αρχικά πρέπει τα μέλη της ομάδας να κατέχουν τις μεθόδους Τα κίνητρα 

πληθαίνουν καθώς αναγνωρίζουν την σημασία του καθενός. 

Φάση    2. Δραστηριότητες    βελτίωσης.    

 Προτείνονται    και διεξάγονται ομαδικές δραστηριότητες βελτίωσης. Τα 

παραπάνω οδηγούν στην αίσθηση της επιτυχίας. 

Φάση 3 .  Λύση προβλήματος.  

Στην φάση αυτή εκλέγονται οι μικροομαδικοί στόχοι. Η ομάδα πλέον 

συμμετέχει ενεργά στη λύση του προβλήματος. 

Φάση 4 .  Αυτόνομη διαχείριση. 

 Η ομάδα εκλέγει κορυφαίους στόχους κοντά στις θεμελιώδεις αρχές της 

επιχείρησης και εκτελεί τις εργασίες ανεξάρτητα. 

Οι μικροομαδικές δραστηριότητες στις φάσεις 1 μέχρι 3 συμφωνούν με την 

καθιερωμένη παραδοσιακή οργάνωση η οποία στηρίζεται στις οδηγίες και στον 

έλεγχο. Κατά την τέταρτη φάση οι νέες οργανώσεις (κατευθυνόμενες προς το 

ανθρωπιστικό κεφάλαιο) συγκλίνουν στην αυτοδιαχείριση των μικροομαδικών 

μοντέλων τα οποία διαθέτουν υψηλά κίνητρα για την κατάκτηση των 



 94 

επιχειρησιακών στόχων. Έπεται ότι στην τελευταία φάση δημιουργείται η 

πραγματική συμμετοχική επιχειρησιακή διεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος των ΤΡΜ 

μικροομαδικών δραστηριοτήτων 

5.4 Η λειτουργία της επιχειρησιακής διεύθυνσης στις 

μικροομαδικές δραστηριότητες. 

Κατά την άποψη πολλών ειδικών το κλειδί της επιτυχίας των μικροομαδικών 

δραστηριοτήτων είναι στις παρακάτω 3 προϋποθέσεις. Παρότρυνση (κίνητρα) , 

ικανότητα , ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, Η διαχείριση είναι υπεύθυνη για την 

ενεργή προώθηση αυτών. Η παρότρυνση και η ικανότητα ανήκουν στην ευθύνη 

των εργαζομένων, η δημιουργία όμως ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος 

βρίσκεται εκτός των προσπαθειών τους. Το περιβάλλον αυτό έχει όμως φυσικές 

και ψυχολογικές συνιστώσες που πρέπει να ικανοποιηθούν.  

Πρώτο θέμα της διαχείρισης είναι να ετοιμαστεί η ειδική εξάσκηση που 

απαιτείται για την ανάπτυξη ενός ικανού με κίνητρα και πραγματικά αυτόνομο 

εργατικό δυναμικό. Ιτην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσουν η ανθρώπινη 

εκπαίδευση που εξετάζει τι είναι ο άνθρωπος πραγματικά και η τεχνική εκμάθηση 

σε εργασιακές τεχνικές και τεχνικές συντήρησης. 

Η εκπαίδευση είναι η πηγή παρότρυνσης γιατί βοηθά τον άνθρωπο στην 

αυτοκατανόηση. Η θεωρία της συμπεριφοράς, η οποία εξετάζει τα ανθρώπινα 

κίνητρα και την παρότρυνση τους, τη διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και των 

ζώων, την δυναμική των ομάδων, περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λογοτεχνία. 

Δυστυχώς πολλά διευθυντικά στελέχη δείχνουν μικρό ενδιαφέρον στα 

αποτελέσματα των ερευνών της  θεωρίας της  συμπεριφοράς,   Η  εκπαίδευση  

όμως που  είναι αναγκαία για την ανάπτυξη ώριμων ατόμων αρχίζει από την 

αυτογνωσία και την ανθρώπινη φύση. 

Το δεύτερο θέμα της διαχείρισης είναι να δημιουργήσει προληπτικά μέτρα 

για ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 

απομακρυνθούν όλα τα προβλήματα φυσικά ή ψυχολογικά που επηρεάζουν 

αρνητικά τους εργαζόμενους. Αυτό ισχύει κυρίως για προβλήματα που εμποδίζουν 

την εξάσκηση για ανάπτυξη των αυτόνομων συνεργατών. 
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Για να δημιουργηθεί ένα ιδανικό ψυχολογικό περιβάλλον θα πρέπει κανείς 

να φύγει από το αυθεντικό σύστημα διαχείρισης και να πραγματοποιηθεί στροφή 

της επιχειρησιακής δομής προς την συμμετοχική διαχείριση. Ο William G. Quichi 

(θεωρία Ζ) σύγκρινε Αμερικάνικα και Ιαπωνικά είδη διαχείρισης και ανακάλυψε ότι 

πολλές εργασιακές διαδικασίες των Ιαπωνικών μεθόδων διαχείρισης βρίσκονταν 

σε πολλές κυρίαρχες Αμερικανικές επιχείρησης σε λειτουργία. Αυτός χαρακτήρισε 

αυτές τις εταιρείες ως Ζ - εργοστάσια. Χαρακτηριστικό σημείο τους ήταν η 

υποχρέωση της διαχείρισης απέναντι στους εργαζόμενους, κάτι που αποτελεί 

βάση για εμπιστοσύνη, πρόνοια και ισότητα. Από αυτό ο Quichi συμπέρανε ότι οι 

Ιάπωνες δεν είχανε μονοπώλιο σ' αυτόν τον τομέα. 

Ο Likert και ο Quichi πιστοποίησαν ότι ο σεβασμός για τους συνεργάτες και 

μια επιχειρησιακή δομή που υποστηρίζει τους εργαζομένους, βοηθούν στην 

ανάπτυξη των αυτόνομων συνεργατών και δημιουργούν ένα ψυχολογικό 

περιβάλλον που δυναμώνει τις μικροομαδικές δραστηριότητες. 

Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί και παραπάνω αν η 

διαχείριση δημιουργήσει ορισμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα μια 

οργανωτική δομή της αυτόνομης συντήρησης. Αν δηλαδή οι συνεργάτες 

ενθαρρύνονται για την εκτέλεση μικροομαδικών δραστηριοτήτων και δεν υπάρχει ο 

κατάλληλος χώρος για σύσκεψης 

θα χάσουν κατά πάσα πιθανότητα το ενδιαφέρον τους. Μερικές 

ομάδες που δεν είχαν κατάλληλο χώρο έκαναν τις συσκέψεις τους σε 

εξωεπιχειρησιακούς χώρους, Οι εταιρείες όμως που υποστηρίζουν τις 

μικροομαδικές δραστηριότητες        δημιούργησαν αίθουσες 

συνεδριάσεων στο εργοστάσιο για τον σκοπό αυτό. 

 Η ΤΡΜ δεν μπορεί να εισαχθεί αν η εταιρεία δεν δημιουργήσει το 

κατάλληλο φυσικό και ψυχολογικό περιβάλλον το οποίο πραγματικά προωθεί την 

συμμετοχική επιχειρησιακή διεύθυνση. 

Εταιρείες που κέρδισαν το ΡΜ-έπαθλο απέδειξαν οτι η ΤΡΜ είναι 

κερδοφόρα. Κάθε εταιρεία έχει κρυφές αποσυνδεμένες πηγές δυναμικών κερδών 

οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από την ΤΡΜ. Μια εταιρεία η οποία 

κατάφερε να κατάκτηση κάποιο αξιέπαινο επίπεδο εισαγωγής της ΤΡΜ, 

παράλληλα κατάφερε να αποκτήσει και ένα ικανό εργατικό δυναμικό, ικανές 

εγκαταστάσεις και ιδανικό εργασιακό περιβάλλον παράγοντες που είναι 
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απαραίτητοι για την επιβίωση στην εποχή της αυτοματοποίησης και του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού.   

Εικόνα 12: Το κλειδί της επιτυχίας των μικροομαδικών δραστηριοτήτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής παρουσιάζουν μετά από κάποια χρονική 

διάρκεια , ακινησία. Εκτός από την περίπτωση της βλάβης λόγο τυχαίων αιτιών, τα 

συγκροτήματα υπόκεινται και σε ακινησίες λόγο της φυσιολογικής φθοράς τους. 

Αυτή η φθορά είναι το μέρος της αξίας των εγκαταστάσεων που μεταβιβάζεται στα 

προϊόντα που παράγουν. (DIN 31015) 

Η αντιμετώπιση απώλειας αξίας, η συντήρηση της απόδοσης των 

εγκαταστάσεων και η αναγνώριση των προβληματικών περιοχών είναι τα σημεία 

που αντιμετωπίζει στο σύνολο του ο κύκλος εργασιών της συντήρησης ώστε να 

λειτουργεί ομαλά και σταθερά μια γραμμή παραγωγής. 

Στο παρελθόν γινόταν επιδιόρθωση αφού εμφανιζόταν η βλάβη και εφόσον 

ήταν διαθέσιμα τα  απαραίτητα  υλικά  και  προσωπικό. 

Σήμερα με την αύξηση της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων, την 

προοδευτική αυτοματοποίηση των μέσων παραγωγής και την οικονομική 

λειτουργία αυτών, επικρατεί όλο πιο έντονα ο θεσμός της προληπτικής 

παραγωγικής συντήρησης. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι σε 

μεμονωμένες μηχανές και μέσα παραγωγής η ακινησία και τα συνοδευόμενα 

έξοδα της είναι κατά πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα έξοδα σε μεγάλα 

παραγωγικά συγκροτήματα της σύγχρονης βιομηχανίας. 

Η ΤΡΜ ( Ολική Παραγωγική Διατήρηση ) είναι η μέθοδος η οποία μέσω της 

αξιοπιστίας, της διαθεσιμότητας και της βελτίωσης των εγκαταστάσεων, αυξάνει 

την παραγωγικότητα και την ποιότητα σε συνάρτηση με την βελτίωση του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 

επιτευχθούν και με μέτριες Τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Αποφασιστικό ρόλο για 

την επίτευξη υψηλής ποιότητας και παραγωγικότητας παίζουν η ομαδική εργασία, 

η έντονη δραστηριότητα στην ποιοτική βελτίωση, η οικονομικότερη χρησιμοποίηση 

των εγκαταστάσεων και των μέσων παραγωγής. Κατά τη μέθοδο αυτή στο 

επίκεντρο δεν βρίσκεται η Τεχνολογία αλλά ο άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των εργαζομένων της επιχείρησης δηλ. από τον διευθυντή μέχρι τον εργάτη. 
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Χαρακτηριστικό της ΤΡΜ είναι η αυτόνομη συντήρηση των εγκαταστάσεων 

από τους χειριστές μέσω μικροομσδικων δραστηριοτήτων (κύκλοι εργασίας), που 

σημαίνει προώθηση της παραγωγικής συντήρησης (productive maintenance) 

μέσω προώθησης διαχείρισης κινήτρων (motivation management) για τη συνολική 

διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. Η μέθοδος αυτή εδραιώνει ένα ολοκληρωμένο 

και συνεχές σύστημα παραγωγικής συντήρησης που εφαρμόζεται απ' όλους τους 

τομείς και τα τμήματα της επιχείρησης. 

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί φαίνεται καθαρά η 

μεγάλη σημασία που δίνουν οι βιομηχανίες της Ιαπωνίας στην εφαρμογή της ΤΡΜ. 

Μέχρι το 1976  ένα ποσοστό της τάξης του 10% δείχνουν ενδιαφέρον για την 

εισαγωγή της μεθόδου αυτής. Μέχρι το 1980 το ποσοστό αυτό τριπλασιάστηκε , 

καταλήγοντας σήμερα να ξεπερνά το 70% των επιχειρήσεων. 

Ανάλογα αποτελέσματα υπάρχουν και στην απονομή του ΡΜ επάθλου. 

Από το 1971 μέχρι 1982 , 51 εργοστάσια βραβευμένα που αντιστοιχούν σε 

περίπου 4 εργοστάσια ανά έτος. Από το 1982 μέχρι το 1987 βραβεύτηκαν 65 

εργοστάσια που αντιστοιχεί σε περίπου 12 εργοστάσια ανά έτος. Από τα 

παραπάνω 116 εργοστάσια το 60% ανήκουν στον ΤΟΥΟΤΑ όμιλο και τους 

προμηθευτές του. Από αυτό διαφαίνεται η μεγάλη σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

JIT ( Just In Time ) συστήματος παραγωγής, το οποίο αναπτύχθηκε με το 

ΤΟΥΟΤΑ σύστημα παραγωγής και έφερε την επανάσταση στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, και της ΤΡΜ. 

Οι πρώτες επαφές στην Ευρώπη με την ΤΡΜ έγινε το 1970 όταν ιδρύθηκε η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συντήρησης (EFNMS E uropean Federation 

Maintenance Societes). Το Ιαπωνικό Ινστιτούτο Σχεδιασμού Συντήρησης (JIPM 

Japan Institute of Plant Maintenance) λαμβάνει μέρος σε κάθε συνέδριο του 

EFNMS (ανά 2 χρόνια) κάνοντας μάλιστα κάθε φορά και μια παρουσίαση της 

πορείας των σύγχρονων συστημάτων συντήρησης στην Ιαπωνική βιομηχανία. 

Από τις 16 χώρες μέλη της EFNMS η Γαλλία έχει δείξει τις μεγαλύτερες 

προόδους, οπού σήμερα στις περισσότερες εταιρείες έχουν εφαρμοστεί 

προγράμματα ανάπτυξης της ΤΡΜ. 

Η εταιρεία SANDOZ Pharm AG, της Ελβετικής χημικής βιομηχανίας έδειξε 

δείκτες ανάπτυξης. Όταν δημοσίευσε το 1992 τον ισολογισμό της χαρακτηριστικέ 
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ως χρυσωρυχείο, Είχε ξεκινήσει ένα ΤΡΜ πρόγραμμα πιλότο στο οποίο η φάση 

ανάλυσης και πληροφόρησης διήρκησε  3 μόνο μήνες και ολοκληρώθηκε το 

πρόγραμμα αυτό με επιτυχία μετά από έξι μήνες. Σήμερα η ΤΡΜ βρίσκει πλέον 

εφαρμογή σ' όλα τα μεγάλα τμήματα παραγωγής της. 

Η εισαγωγή της ΤΡΜ διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα λόγο των σκληρών 

αλλαγών που προσπαθεί να φέρει στον παραδοσιακό τρόπο σκέψης.    Για   την   

RΟ\/ER   η   ΤΡΜ   αποτέλεσε   ένα   μέρος   του επιχειρησιακού οράματος του 

1988 που απέβλεπε για το 1995 στην βέλτιστη συνολική αποδοτικότητα των 

εγκαταστάσεων της. Η αυτοκινητοβιομηχανία αυτή η μοναδική στην Ευρώπη με 

διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης , σταμάτησε την παραγωγή της για μισή ώρα ανά 

βδομάδα και βάρδια. 

Η επιτυχία που επέφερε η ΤΡΜ στις Ιαπωνικές επιχείρησης οφείλεται στους 

παρακάτω λόγους: 

1. Επικοινωνία. Το μάνατζμεντ μιας επιχείρησης επικοινωνεί με τους 

συνεργάτες στην δικιά τους γλώσσα και κρατά πάντα επαφή μαζί τους. Στις 

μεγαλοεπιχειρήσης της δύσης είναι μεγάλο το πρόβλημα της μη επικοινωνίας 

μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. 

2. Ιδανικοποϊηση: Εξετάζεται οτιδήποτε υπηρετεί την καλή δουλειά και την 

υγεία των συνεργατών. Αντίθετος στη δύση αποφασίζει το μάνατζμεντ τι πρέπει να 

γνωρίζουν οι συνεργάτες. 

3. Συνέπεια: Οι Ιάπωνες είναι ένας λαός απόλυτος και προς τα πάνω και προς 

τα κάτω. Αν μετά από μια ανάλογη προετοιμασία και ένα συμβούλιο παρθεί μια 

απόφαση τότε αυτή υλοποιείται μέσα από τα 4 βήματα της ανάλυσης, 

πληροφόρησης, εκτέλεσης και ελέγχου, Αλήθεια στην ελληνική κουλτούρα πόσο 

συχνά συμβαίνει αυτό; 

4. Ανάλυση και ποσοτικοποίηση: Οι Ιάπωνες αναλύουν και ποσοτικοποιούν με 

πολύ μεγάλη ακρίβεια. Όπως φαίνεται καθαρά στην ΤΡΜ προχωρούν μέχρι τα 

αίτια που προκαλούν τις πηγές απωλειών, προβλήματα δεν διαχειρίζονται αλλά 

επιλύονται. Αντίθετα στη δύση αρκούνται στην απομάκρυνση μερικών κυρίων 

πηγών απωλειών. 
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Οι πρακτικές λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή της ΤΡΜ θα 

πρέπει να προσδιορίζονται μοναδικά για κάθε επιχείρηση. Κάθε εταιρεία θα 

πρέπει ν' αναπτύξει το δικό της σχέδιο δράσης, γιατί οι απαιτήσεις και τα 

προβλήματα εξαρτώνται απ' το  είδος τις επιχείρησης, τον κλάδο της, τις μεθόδους 

παραγωγής καθώς και το είδος και την κατάσταση που βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις. Απαιτείται λοιπόν συλλογή και όχι απομίμηση. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή 

εισαγωγή της ΤΡΜ είναι η συμμετοχή των εργαζομένων. Η αντιμετώπιση τέτοιων 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων όπως είναι και η ΤΡΜ, από τους εργαζόμενους, 

διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Ιαπωνία για παράδειγμα οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα βελτίωσης των εγκαταστάσεων θυσιάζοντας 

των ελεύθερο χρόνο τους , τις άδειες τους και πολλές φορές δουλεύοντας 

υπερωρίες χωρίς να απαιτούν πληρωμή. Δυστυχώς στον Ελληνικό χώρο δεν έχει 

αναπτυχθεί αυτού του είδους το εργασιακό πνεύμα με αποτέλεσμα να είναι πολύ 

δύσκολη η εισαγωγή της ΤΡΜ ή άλλων ανάλογων συστημάτων διαχείρισης 

εγκαταστάσεων. 

Πρόταση δική μας είναι η δημιουργία ενός φορέα που να ασχολείται με τα 

προβλήματα συντήρησης της Ελληνικής βιομηχανίας σε συνάρτηση πάντα με την 

Ελληνική εργασιακή συμπεριφορά. Επίσης θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τους 

ανάλογους φορείς του εξωτερικού και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις της 

βιομηχανικής συντήρησης των άλλων χωρών. Η συμμετοχή σε συνέδρια και σε 

τελετές απονομής βραβείων συντήρησης θα φέρει κοντά τις Ελληνικές επιχείρησης 

σ' επαφή με εταιρείες που ανέπτυξαν με επιτυχία την Ολική Παραγωγική 

Συντήρηση. 
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