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Το 1POINT (1Point: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τη χρήση της 

προσέγγισης μαθημάτων one-point 2020-1-SI01-KA202-076060) χρηματοδοτήθηκε 

με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
  

Σύντμηση Πλήρης Όρος 

TPM Ολική Παραγωγική Συντήρηση  

WCM Μεταποιητικός Τομέας Παγκοσμίου Κύρους  

VET Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

TQM Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

FOV Οπτικό Πεδίο 

OEE Ολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού  

AR Επαυξημένη Πραγματικότητα 

VR Εικονική Πραγματικότητα 

JIT Just in Time (Τη Στιγμή που Χρειάζεται) 

LCC Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής 

MP Πρόληψη Συντήρησης 

IEP Εισαγωγική εκπαίδευση και προπαγάνδα 

DMAIC Ορισμός, Mέτρηση, Aνάλυση, Bελτίωση και Έλεγχος 

KPIs Βασικοί Δείκτες Απόδοσης  

PM Προληπτική Συντήρηση 

CM Διορθωτική Συντήρηση  

BM Συντήρηση λόγω Βλαβών 

ICT Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών 

WIP Εργασία Υπό Εξέλιξη  

BOM Κατάλογος Υλικών  
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1. Εισαγωγή  
 

Το έργο 1Point Erasmus+ στοχεύει στη μετατροπή της συνήθους μεθόδου διασφάλισης 

ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών που χρησιμοποιείται στον κλάδο σε μια δημιουργική 

και καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Το έργο επικεντρώνεται στην 

εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών και παρόχων υπηρεσιών βιομηχανικής 

συντήρησης, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον τομέα της πληροφορικής, την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης. Έτσι, πρωταρχικός 

στόχος του δεύτερου παραδοτέου 1Point (Ο1.Α2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ) είναι να 

χαρτογραφήσει τη διαδικασία της «μεθοδολογίας 1Point», που χρησιμοποιείται υπό το 

πρίσμα της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPM) σε βιομηχανίες που λειτουργούν στο 

επίπεδο του Μεταποιητικού Κλάδου Παγκοσμίου Κύρους (WCM), καθώς και να αναπτύξει 

μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης μέσω του προσαρμοστικού μετασχηματισμού της 

διαδικασίας 1Point, ειδικά για το πλαίσιο της ΕΕΚ. Επιπλέον, αυτή η νέα μεθοδολογία θα 

αποτελεί μέρος ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πλαισίου όπου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι 

κάτοχοι της γνώσης. Η μεθοδολογία, μαζί με το συνοδευτικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, θα εξετασθεί, θα αξιολογηθεί, θα βελτιωθεί και θα διαδοθεί. Έως το τέλος της 

διάρκειας του έργου, θα παράσχει ένα περιβάλλον μαθησιακών κινήτρων, ένα πλαίσιο 

δεξιοτήτων και επιτευγμάτων, κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές καθώς και ένα 

σχέδιο επικύρωσης και αναγνώρισης. 
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2.  Επισκόπηση Ολικής Παραγωγικής 
Συντήρησης (TPM)  

Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση  (TPM) είναι μια ολιστική προσέγγιση στη συντήρηση του 

εξοπλισμού που επιχειρεί να επιτύχει την τέλεια παραγωγή χωρίς βλάβες, παύσεις/αργή 

λειτουργία και ελαττώματα, και να προσφέρει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς 

ατυχήματα. Εφαρμόζεται ήδη σε βιομηχανίες που λειτουργούν στο επίπεδο του 

Μεταποιητικού Κλάδου Παγκοσμίου Κύρους (WCM), όπου οι δραστηριότητες συντήρησης 

είναι παραγωγικές και υλοποιούνται από όλους τους εργαζομένους καθώς και από όλα τα 

τμήματα στον οργανισμό: συντήρηση, λειτουργίες, εγκαταστάσεις, μηχανική κ.λπ. με στόχο 

την τέλεια παραγωγή1. 

Στόχος της TPM είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού, με 

εμπλοκή όλου του εργατικού δυναμικού σε μικρές ομάδες. Οι βασικές λειτουργικές 

δραστηριότητες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(TQM) και η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (TPM) όπου για να είναι αποτελεσματική η TPM 

απαιτείται η πλήρης υποστήριξη των εργαζομένων. Επιπλέον, κύριος στόχος της TPM είναι 

να αυξήσει τη Συνολική Αποτελεσματικότητα του Εξοπλισμού (ΟΕΕ) των εγκαταστάσεων, ενώ 

ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις αιτίες της επιταχυνόμενης υποβάθμισης και τις απώλειες 

παραγωγής, δημιουργώντας το σωστό περιβάλλον μεταξύ χειριστών και εξοπλισμού για τη 

δημιουργία της αίσθησης ιδιοκτησίας. Συνοπτικά, στόχος της TPM είναι να εντοπίσει και, στη 

συνέχεια, να ιεραρχήσει και να εξαλείψει τα αίτια των απωλειών στο πλαίσιο αυτό-

διοικούμενων ομάδων. 

 

Η προσέγγιση TPM στηρίζεται στα εξής 5 σημεία (5S): 

• S1 – Sort (Διαλογή). Να απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας οτιδήποτε δεν είναι 

απαραίτητο. 

• S2 - Set in Order (Τακτοποίηση σε σειρά) Να οργανωθούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. 

 
1 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE. Industrial Press. Terry Wireman. 2nd edition. ISBN 0-8311-

3172-1 
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• S3 – Shine (Λάμψη). Να καθαρίζεται και να επιθεωρείται ο χώρος εργασίας. 

• S4 – Standardize (Τυποποίηση).  Να εφαρμόζονται πρότυπα για την διενέργεια των 

τριών προηγούμενων δραστηριοτήτων. 

• S5 - Sustain (Διατήρηση). Να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα τηρούνται διαρκώς. 

 

Στόχος των στοιχείων S είναι να διατηρούν το περιβάλλον εργασίας καθαρό και καλά 

οργανωμένο, ενώ οι οκτώ αρχές TPM (Εικόνα 1) επικεντρώνονται κυρίως σε προδραστικές 

και προληπτικές τεχνικές για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού. Έτσι, οι οκτώ 

πυλώνες είναι οι εξής2: 

1. Η Αυτόνομη Συντήρηση αναθέτει την ευθύνη της τακτικής συντήρησης στους χειριστές, 

π.χ. καθαρισμό, λίπανση, επιθεώρηση. 

2. Η Εστιασμένη Βελτίωση προβλέπει μικρές ομάδες εργαζομένων που εργάζονται 

προληπτικά μαζί, προσπαθώντας να επιτύχουν τακτικές, σταδιακές βελτιώσεις στη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

3. Η Σχεδιασμένη Συντήρηση αφορά τον προγραμματισμό εργασιών συντήρησης με βάση τα 

προβλεπόμενα ή/και μετρημένα ποσοστά αστοχίας και το σχετικό ιστορικό. 

4. Η Διαχείριση Ποιότητας εστιάζει στον εντοπισμό και την πρόληψη σφαλμάτων 

σχεδιασμού στις παραγωγικές διαδικασίες, εφαρμόζοντας την Ανάλυση Βασικών Αιτιών 

(RCA) προκειμένου να εξαλειφθούν οι επαναλαμβανόμενες πηγές ποιοτικών ελαττωμάτων. 

5. Η Πρώιμη Διαχείριση Εξοπλισμού καθοδηγεί την πρακτική γνώση και την κατανόηση του 

κατασκευαστικού εξοπλισμού που αποκτήθηκε μέσω της TPM με στόχο την βελτίωση του 

σχεδιασμού νέου εξοπλισμού. 

6. Διασφαλίζεται η κατάρτιση και εκπαίδευση χειριστών, προσωπικού συντήρησης και 

διευθυντών προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα στην γνώση που απαιτείται για την 

επίτευξη των στόχων της TPM. 

7. Ο πυλώνας Ασφάλεια, Υγεία και Περιβάλλον αφορά στη διατήρηση ενός ασφαλούς και 

υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. 

 
2 https://www.leanproduction.com/tpm.html 

https://www.leanproduction.com/tpm.html
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8. Η TPM στη Διοίκηση συνίσταται στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη της σπατάλης στις 

διοικητικές λειτουργίες. 

 

 

Εικόνα 1: Πυλώνες TPM3 

Η μέθοδος TPM οργανώνει όλο το τεχνικό προσωπικό (συντήρηση και παραγωγή) σε μικρές 

αλληλοεπικαλυπτόμενες ομάδες με συγκεκριμένους ρόλους. Κατατέμνει τα μεγάλα 

προβλήματα σε μικρότερα (π.χ. απώλειες) διευκολύνοντας τον καθορισμό καθώς και την 

επίτευξη των στόχων από τις ομάδες TPM. Επίσης, παρέχει ειδικά εργαλεία επίλυσης 

προβλημάτων καθώς και τους βασικούς πυλώνες των μεγάλων διαδικασιών. Τέλος, οι οκτώ 

πυλώνες της TPM επικεντρώνονται κυρίως σε προδραστικές και προληπτικές τεχνικές για τη 

βελτίωση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος 

με τον οποίο κάθε πυλώνας συνδράμει σε έναν κλάδο/οργανισμό. 

 

 

 
3 © Noria Corporation 
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Πίνακας 1: Πυλώνες και Οφέλη2 

# Πυλώνας Πώς βοηθάει; 

01 Αυτόνομη Συντήρηση • Οι χειριστές έχουν αυξημένη την αίσθηση της «ιδιοκτησίας» και 

γνωρίζουν καλά τον εξοπλισμό τους. 

• Ο εξοπλισμός διατηρείται καθαρός και λιπασμένος. 

• Τα προκύπτοντα ζητήματα αναγνωρίζονται πριν καταλήξουν σε 

αστοχία. 

• Το προσωπικό συντήρησης έχει τον χρόνο να ασχοληθεί με 

εργασίες υψηλότερου επιπέδου. 

02 Εστιασμένη Βελτίωση 
• Τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα εντοπίζονται και επιλύονται 

από διαλειτουργικές ομάδες. 

• Συνδυάζει τα συλλογικά ταλέντα μιας εταιρείας για να 

δημιουργήσει την κινητήρια δύναμη για συνεχή βελτίωση. 

03 Σχεδιασμένη 

Συντήρηση 
• Οι περιπτώσεις απρογραμμάτιστης παύσης μειώνονται 

σημαντικά. 

• Επιτρέπει τον προγραμματισμό των περισσότερων εργασιών 

συντήρησης κατά τις περιόδους όπου ο εξοπλισμός δεν 

χρησιμοποιείται για παραγωγή. 

• Μειώνει το απόθεμα μέσω του καλύτερου ελέγχου των 

εξαρτημάτων που είναι επιρρεπή σε φθορές και αστοχίες. 

04 Διαχείριση Ποιότητας 
• Στοχεύει συγκεκριμένα σε θέματα ποιότητας, με τη λήψη μέτρων 

βελτίωσης για την εξάλειψη των βασικών αιτιών ελαττωμάτων. 

•  Ο αριθμός των ελαττωμάτων μειώνεται. 

• Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ελαττωμάτων επιφέρει μείωση του 

κόστους. 

05 Πρώιμη Διαχείριση 

Εξοπλισμού 
• Λόγω λιγότερων προβλημάτων κατά την εκκίνηση της 

λειτουργίας του, ο νέος εξοπλισμός φτάνει πολύ πιο γρήγορα τα 

προγραμματισμένα επίπεδα απόδοσης. 

• Λόγω της επιθεώρησης και της συμμετοχής των εργαζομένων 

πριν από την εγκατάσταση, η συντήρηση είναι απλούστερη και 

πιο αποτελεσματική. 

06 Κατάρτιση και 

Εκπαίδευση 
• Οι χειριστές αναπτύσσουν δεξιότητες για να συντηρούν τακτικά 

τον εξοπλισμό και να εντοπίζουν τα αναδυόμενα προβλήματα. 

• Το προσωπικό συντήρησης μαθαίνει τεχνικές για προδραστική 

και προληπτική συντήρηση. 

• Οι διευθυντές εκπαιδεύονται στις αρχές της TPM καθώς και στην 

καθοδήγηση και ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. 
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07 Ασφάλεια, Υγεία και 

Περιβάλλον 
• Εξαλείφει πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, 

με αποτέλεσμα έναν ασφαλέστερο χώρο εργασίας. 

• Στοχεύει συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας 

χωρίς ατυχήματα. 

08 TPM στην Διοίκηση 
• Επεκτείνει τα οφέλη της TPM πέρα από τα χαμηλότερα επίπεδα 

του οργανισμού, αντιμετωπίζοντας τη σπατάλη και στις 

διοικητικές λειτουργίες. 

• Υποστηρίζει την παραγωγή μέσω βελτιωμένων διοικητικών 

λειτουργιών. 

 

Τέλος, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα της TPM τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση 

αυτής της φιλοσοφίας στο πλαίσιο ενός οργανισμού4,5.  

 

Συνοπτικά:  

• Αρχική αξιολόγηση επιπέδου TPM, 

• Εισαγωγική εκπαίδευση και προπαγάνδα TPM (IEP), 

• Σύσταση επιτροπής TPM (π.χ. διευθυντές παραγωγής, συντήρησης και μηχανικής), 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού σχεδίου TPM (η ομάδα του προγράμματος TPM 

επιβλέπει και συντονίζει τις δραστηριότητες υλοποίησης), 

• Κατάρτιση των εργαζομένων και των εμπλεκομένων στην TPM, 

• Διαδικασία προετοιμασίας υλοποίησης (επιλογή ενός πιλοτικού τομέα για την 

επίδειξη των εννοιών της TPM), 

• Δημιουργία πολιτικών και στόχων TPM, ανάπτυξη οδικού χάρτη για την εφαρμογή της 

TPM (διατυπώνεται από την επιτροπή). 

Η ακόλουθη Εικόνα 2 παρουσιάζει ένα παράδειγμα των εσωτερικών ενημερωτικών δελτίων 

πρόληψης συντήρησης (MP) που χρησιμοποιούνται σε έναν κλάδο πριν από την TPM ενώ η 

Εικόνα 3 παρουσιάζει τις βελτιώσεις συντήρησης μετά την εφαρμογή της TPM στον ίδιο 

κλάδο (βάσει τριών πυλώνων). 

 
4 "Seiichi Nakajima - The Principles and Practice of TPM". www.cetpm.de. Retrieved 2016-03-

09. 

5 Nicholas, John (1998). Competitive manufacturing management. Europe: McGraw-Hill. 
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Εικόνα 2: Δελτία πρόληψης συντήρησης 

 

 

Εικόνα 3: Δελτία Βελτίωσης Πρόληψης Συντήρησης  

 

Γενικά, οι μέθοδοι παραγωγικής συντήρησης, που συνοψίζονται στην ακόλουθη Εικόνα 4, 

χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο για τη βελτίωση της ροής εργασιών, την αύξηση της 
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παραγωγής, την ενίσχυση της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου διάθεσης των προϊόντων 

στην αγορά. Συνοπτικές λεπτομέρειες για το καθένα παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Εικόνα 4: Μέθοδοι Συντήρησης  

 

Προληπτική Συντήρηση (PM)6 Η προληπτική συντήρηση (PM) συνίσταται στη συντήρηση του 

εξοπλισμού και των υποδομών, η οποία εκτελείται τακτικά ως διαδικασία ρουτίνας 

προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία, και να αποτραπούν τυχόν απρόβλεπτες και 

απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας, αστοχίες και βλάβες. Είναι πολύ σημαντικό να 

διενεργείται σωστά ο προγραμματισμός της συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών 

προτού προκύψει πρόβλημα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται και τα σχετικά αρχεία. 

Η Διορθωτική Συντήρηση (CM) 7 είναι μια εργασία συντήρησης (προγραμματισμένη ή μη) 

που εντοπίζει και διορθώνει ένα σφάλμα ενός στοιχείου/εξοπλισμού/συστήματος 

 
6 https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-

maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20befor

e%20a%20problem%20occurs 

7 MIL-STD-3034 Reliability-centered maintenance (RCM) Process Archived 2011-09-27 at the 

Wayback Machine.  

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20before%20a%20problem%20occurs
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20before%20a%20problem%20occurs
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-preventive-maintenance#:~:text=Preventive%20maintenance%20(PM)%20is%20the,equipment%20before%20a%20problem%20occurs
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επαναφέροντάς το σε λειτουργική κατάσταση/κατάσταση λειτουργίας εντός των ανοχών ή 

των ορίων που έχουν καθοριστεί για διατάξεις εν λειτουργία. 

Η Πρόληψη Συντήρησης (MP) 8 αναπτύχθηκε από την έννοια της Διορθωτικής Συντήρησης 

και είναι σημαντική για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 

παραγωγής καθώς παρέχει διάφορες πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια 

πραγματικών εργασιών (πληροφορίες MP) κατά τη φάση σχεδιασμού τους. 

Η Επισκευαστική Συντήρηση (BM) 9 (προγραμματισμένη ή μη) είναι η συντήρηση που 

εκτελείται σε έναν εξοπλισμό/υποδομή που έχει υποστεί βλάβη και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ούτε να λειτουργήσει. Αυτή η εργασία συντήρησης στοχεύει στην 

επιδιόρθωση της δυσλειτουργίας. 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται μια στρατηγική ποιότητας που βασίζεται σε δεδομένα: 

καθορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση και έλεγχος (DMAIC) (Εικόνα 5), για τη βελτίωση 

των διαδικασιών. Η διαδικασία αποτελείται από πέντε φάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της στρατηγικής, και μπορεί να 

εφαρμοστεί ως διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας ή ως μέρος άλλων πρωτοβουλιών για 

την βελτίωση της διαδικασίας. Βασικά, οι ομάδες εφαρμόζουν μια σύντομη στρατηγική 

DMAIC καθώς η προσαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης εξοπλισμού απαιτεί 

χρόνο και: 

• Καθορίζουν τους προβληματικούς τομείς, 

• Μετρούν τα αποτελέσματα και τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης (KPIs), 

• Αναλύουν ευρήματα και επιλέγουν τα σημεία εστίασης, 

• Βελτιώνουν συγκεκριμένες απόψεις, επικοινωνίες, επιδόσεις 

• Ελέγχουν το συγκεκριμένο μέρος της διαδικασίας. 

 

 
8 https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-

management-system-for-

facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%2

0design%20phase  

9 https://www.onupkeep.com/learning/maintenance-types/breakdown-maintenance  

https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/maintenance-prevention-information-management-system-for-facility#:~:text=Maintenance%20Prevention%20(MP)%20is%20an,information)%20to%20their%20design%20phase
https://www.onupkeep.com/learning/maintenance-types/breakdown-maintenance
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Εικόνα 5: Η Μεθοδολογία DMAIC10  

 

Επιπλέον, μετά το DMAIC, το αποτέλεσμα της προσπάθειας για την επίτευξη μικρών στόχων 

θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, κοινής με άλλες λειτουργίες που 

εστιάζουν σε συγκεκριμένες κρίσιμες κατηγορίες (π.χ. ποιότητα, ασφάλεια, παραγωγικότητα, 

χρόνο διακοπής λειτουργίας, μείωση κόστους, μείωση ελαττωματικών προϊόντων , μείωση 

του χρόνου παράδοσης κ.λπ.) και να μεταφράζεται σε κάποιου είδους μετρήσιμες 

βελτιώσεις. Κατ' αρχήν, η διαδικασία θα πρέπει να είναι εφικτή και διαθέσιμη σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη, έτσι ώστε να μην προκαλούνται σκόπιμοι ή ακούσιοι αποκλεισμοί. 

Επίσης, θα πρέπει η προτεινόμενη παρέμβαση να μπορεί να αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο 

άτομο ή μια ομάδα, χρόνο και διαδικασία. Τέλος, η προτεινόμενη παρέμβαση θα πρέπει να 

περιγράφει τόσο το πρόβλημα όσο και την προτεινόμενη λύση ή απλώς το πρόβλημα που 

έχει εντοπισθεί. 

 

3.  Στοιχεία Καινοτομίας στο 1Point 
Η μεθοδολογία 1Point αποτελεί μέρος της σύγχρονης Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης 

(TPM) που χρησιμοποιείται επί του παρόντος μόνο σε ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις. Η TPM 

είναι μια ολιστική προσέγγιση στη συντήρηση εξοπλισμού που επιχειρεί να επιτύχει την 

 
10 https://asq.org/quality-resources/dmaic. 

https://asq.org/quality-resources/dmaic
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τέλεια παραγωγή και εφαρμόζεται σε βιομηχανίες που λειτουργούν σε επίπεδο 

Μεταποιητικού Κλάδου Παγκοσμίου Κύρους (WCM). Ο WCM είναι ένα σύνολο εννοιών, οι 

οποίες θέτουν τα πρότυπα παραγωγής και κατασκευής που πρέπει να ακολουθήσει ένας 

άλλος οργανισμός. Η μεθοδολογία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ σε επίπεδο ΕΕΚ, ούτε σε άλλους 

επίσημους οργανισμούς κατάρτισης. Το έργο προτείνει μια καινοτόμο ιδέα που επιτρέπει τη 

μεταφορά της μεθοδολογίας στο επίπεδο της ΕΕΚ / συνεχιζόμενης ΕΕΚ. Έτσι, οι εκπαιδευτές 

θα είναι εξοπλισμένοι με μια μεθοδολογία που είναι λιτή, ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε 

άλλους κλάδους και τομείς. Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν  ένα Παρακινητικό 

Μαθησιακό Περιβάλλον που προάγει τη συνεργατική και διασκεδαστική μάθηση και την 

αυτοαξιολόγηση. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στους σπουδαστές / εκπαιδευόμενους / 

επαγγελματίες συντήρησης της ΕΕΚ να αποκτήσουν και να διεκδικήσουν την κυριότητα της 

γνώσης που αποκτούν, η οποία παρέχεται σε σύντομα συνοπτικά μαθήματα. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα προκύψουν πιο «υπεύθυνοι» επαγγελματίες συντήρησης, καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι θα περάσουν μέσα από ένα μονοπάτι μάθησης που είναι πιο κοντά στις 

πραγματικές συνθήκες εργασίας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όταν θα 

ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό του μέλλοντος (εργαζόμενοι στο εργοστασιακό 

περιβάλλον του μέλλοντος). 

 

3.1 Μεθοδολογία 1Point  
Η μεθοδολογία 1Point συνίσταται ουσιαστικά σε «μικρές μερίδες γνώσης». Το τελικό 

αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης θα είναι ότι οι μαθητές και/ή 

ενδιαφερόμενοι θα είναι πλέον κύριοι της γνώσης και θα μπορούν να την εφαρμόσουν με 

άνεση στην πράξη και στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πρώτο παραδοτέο O1/A1 

πραγματοποιήθηκε η αρχική φάση της έρευνας από τους εταίρους της κοινοπραξίας που 

συνέλεξαν πληροφορίες για το υπάρχον υλικό, το περιεχόμενο, τα μαθήματα και τα 

προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες των επαγγελματιών 

συντήρησης, των εκπαιδευόμενων και των φοιτητών ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με 

τον τομέα συντήρησης για τις τέσσερις κατηγορίες: Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), 

Εικονική Πραγματικότητα (VR), τρισδιάστατη εκτύπωση και Λιτή Παραγωγή. 
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Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR)11 12 , είναι μια διαδραστική πρακτική ενός πραγματικού 

περιβάλλοντος όπου τα αντικείμενα που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο παρουσιάζονται 

βελτιωμένα μέσα από αντιληπτικές πληροφορίες που παράγονται από υπολογιστή, ή ακόμη 

και μέσα από πολλαπλές αισθητηριακές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων οπτικών, 

ακουστικών, απτικών, σωματοαισθητικών και οσφρητικών (Εικόνα 6). 

Η εικονική πραγματικότητα (VR) (Εικόνα 7) είναι μια προσομοιωμένη πρακτική που μπορεί 

να είναι παρόμοια ή πολύ διαφορετική από τον πραγματικό κόσμο, π.χ. εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας (π.χ. βιντεοπαιχνίδια), εκπαίδευση (π.χ. ιατρική ή στρατιωτική εκπαίδευση) 

και επιχειρήσεις ( π.χ. εικονικές συσκέψεις) καθώς και τεχνολογία τύπου VR που 

περιλαμβάνει επαυξημένη πραγματικότητα και μικτή πραγματικότητα, η οποία συχνά 

αναφέρεται ως εκτεταμένη πραγματικότητα ή XR13 . 

 

 
11 "The Lengthy History of Augmented Reality". Huffington Post. 15 May 2016. 
12 Schueffel, Patrick (2017). The Concise Fintech Compendium. Fribourg: School of 

Management Fribourg/Switzerland. Archived from the original on 24 October 2017. Retrieved 

31 October 2017. 
13 "Get Ready to Hear a Lot More About 'XR'". Wired. 1 May 2019. ISSN 1059-1028. Retrieved 29 

August 2020. 
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Εικόνα 6: Επαυξημένη Πραγματικότητα14 

 

 

 

Εικόνα 7: Εικονική Πραγματικότητα15 

 
 Η τρισδιάστατη εκτύπωση (Εικόνα 8) που ονομάζεται επίσης προσθετική παραγωγή, είναι η 

τρισδιάστατη δημιουργία αντικειμένων με χρήση μοντέλου16 CAD ή 3D. Η τρισδιάστατη 

 
14 © Shutterstock Licensed Photo - By Zapp2Photo | stock photo ID: 551791498. 

15 https://www.build-review.com/virtual-reality-the-ultimate-safety-and-training-technology/. 
16 3D printing scales up". The Economist. 5 September 2013. 

 

https://www.build-review.com/virtual-reality-the-ultimate-safety-and-training-technology/
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εκτύπωση αφορά μια σειρά διαδικασιών στις οποίες το υλικό τοποθετείται, συνδυάζεται ή 

σκληρύνεται υπό τον έλεγχο του υπολογιστή προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

τρισδιάστατο αντικείμενο17 από υλικό που προστίθεται ανά στρώμα (π.χ. πλαστικό, υγρό, 

κόκκοι σκόνης). 

 

 
Εικόνα 8: Τρισδιάστατη εκτύπωση18 

 

Η Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing) γνωστή και ως Lean Production, just-in-time 

manufacturing and just-in-time production, ή JIT), είναι μια μέθοδος παραγωγής που 

στοχεύει στη μείωση των χρόνων εντός του συστήματος παραγωγής καθώς και των χρόνων 

απόκρισης από τους προμηθευτές και τους πελάτες. 

 

 

 
17 Excell, Jon (23 May 2010). "The rise of additive manufacturing". The Engineer. Retrieved 30 

October 2013. 

18 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/3d_Printing.jpg. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/3d_Printing.jpg
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Εικόνα 9: Λιτή Παραγωγή19 

 

Έτσι, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία TPM στον τομέα της συντήρησης και του έργου 1Point, η 

κοινοπραξία όρισε τον εκπαιδευτικό στόχο αυτού του έργου Erasmus+: να χωρίσει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (ένας από τους πυλώνες) σε 4-5 δεξιότητες στις οποίες μια ομάδα 

4-5 μαθητών / εμπλεκομένων εμβαθύνει με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, και στη 

συνέχεια τις παρουσιάζει και τις διδάσκει σε άλλους ώστε τελικά να γίνουν όλοι κάτοχοι της 

συνολικής γνώσης. Έτσι, η χρήση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης, εντός του κλάδου, θα 

συνδράμει: 

• Στην ανάπτυξη των εργαζομένων του κλάδου: 

o χειριστών που θα εκτελούν αυτόνομη συντήρηση, 

o τεχνικών που θα επικεντρωθούν στην εκ των προτέρων και προληπτική συντήρηση, 

o μηχανικών που θα σχεδιάζουν μηχανήματα άνευ συντήρησης 

 
19 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Lean_manufactory_house.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Lean_manufactory_house.png
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•  Στην βελτίωση των μηχανημάτων: 

o με τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του εξοπλισμού (ΟΕΕ), 

o με το σχεδιασμό ασφαλών μηχανών βάσει της κοστολόγησης κύκλου ζωής (LCC) 

και με «Κάθετη εκκίνηση», 

• Στην καταγραφή των εταιρικών στόχων. 

 

Η κοινοπραξία προσδιόρισε τους τέσσερις πυλώνες (Εικόνα 10), δηλαδή τα τέσσερα 

μαθησιακά αποτελέσματα του έργου που θα σχεδιαστούν και θα εξετασθούν κατά τη 

διάρκεια του. 

 

 

 
Εικόνα 10: Μεθοδολογία 1Point  

 

Στη συνέχεια, καθένα από τα τέσσερα Μαθησιακά Αποτελέσματα χωρίζεται σε τέσσερις 

«ικανότητες» (Εικόνα 11), δηλαδή, εντοπισμό προβλημάτων και αναγκών, πρόταση και 

εφαρμογή λύσεων και τέλος, παρακολούθηση του αποτελέσματος της εφαρμοσθείσας 

λύσης. 
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Εικόνα 11: Κατανομή – διαχωρισμός ικανοτήτων  
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4. Πρώτη υλοποίηση  
Το επόμενο υποκεφάλαιο παρουσιάζει την πρώτη ανάλυση και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για την Λιτή Παραγωγή και την Λιτή Συντήρηση. Στην εφαρμογή της 

μεθοδολογίας 1Point (υποενότητα 3.1) παρουσιάζεται μια πρώτη ανάλυση, ενώ η 

επεξεργασία και το τελικό πόρισμα θα παραδοθούν στην τρίτη δραστηριότητα του 

παραδοτέου 1 (O1.A3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECVET). 

   

 

4.1 Λιτή Παραγωγή και Λιτή Συντήρηση  
Η έννοια της λιτής παραγωγής, έχει ως στόχο την επίτευξη αυξημένης και αποτελεσματικής 

παραγωγής, ενώ επιχειρεί να εξαλείψει όλες τις σπατάλες στην παραγωγική διαδικασία20, 

καθώς η επένδυση των ελάχιστων δυνατών πόρων είναι πολύ σημαντική προκειμένου να 

επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση σε όλες τις διαδικασίες λιτής παραγωγής21. Τα οφέλη που 

προκύπτουν με την εφαρμογή της λιτής παραγωγής είναι τα εξής:22 

• Η εξάλειψη της σπατάλης που είναι παράγοντας επιβαρυντικός για το κόστος, 

επηρεάζει τις προθεσμίες και τους πόρους και δεν παρέχει καμία αξία σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες. 

• Η βελτίωση της ποιότητας που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών 

καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών. 

• Η μείωση του κόστους μέσω καλύτερων διαδικασιών και διαχείρισης υλικών μπορεί 

να εξαλείψει την παραγωγή περισσότερων υλικών από ό,τι χρειάζεται και έτσι να 

μειώσει το κόστος αποθήκευσης. 

• Η μείωση του χρόνου που δαπανάται σε μη παραγωγικές πρακτικές και αποτελεί 

σπατάλη (δηλαδή, μη απαραίτητη δαπάνη), ενώ οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές 

 
20 George, M.L., Maxey J., Rowlands D., Price, M., (2004). The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. 

McGraw-Hill; 1 edition. ISBN-10: 0071441190. ISBN-13: 978-0071441193. 
21 Seth, D. and Gupta, V. (2005) Application of Value Stream Mapping for Lean Operations 

and Cycle Time Reduction: An Indian Case Study. Production Planning and Control, 16, 44-59. 

https://doi.org/10.1080/09537280512331325281 
22 https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-lean-manufacturing 

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-lean-manufacturing
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απαιτούν μικρότερους χρόνους παράδοσης και επιτρέπουν την ταχύτερη παράδοση 

πόρων και υπηρεσιών. 

Αυτή η ιδέα ξεκίνησε για πρώτη φορά στο λειτουργικό μοντέλο της Toyota το 1930 "The 

Toyota Way" (Toyota Production System, TPS)23 24. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πέντε αρχές 

που χρησιμοποιούνται σήμερα ως βάση για την εφαρμογή της λιτής παραγωγής. Πιο 

συγκεκριμένα25: 

• Αξία: η επιθυμητή «αξία» που ορίζεται από τους ίδιους τους πελάτες και από το 

ποσόν που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν για ένα προϊόν/υπηρεσία. 

• Χαρτογράφηση ροής αξίας: προσδιορισμένη ροή αξίας για κάθε προϊόν ή υπηρεσία, 

που αναλύει τα υλικά και στοχεύει στον εντοπισμό σπαταλών και βελτιώσεων. 

• Δημιουργία ροής: διασφάλιση της ροής του προϊόντος προς τα υπόλοιπα βήματα 

προστιθέμενης αξίας. 

• Σύστημα Pull: εισαγωγή του συστήματος Pull μεταξύ όλων των βημάτων όπου είναι 

δυνατή η συνεχής ροή και μόνο όταν υπάρχει ζήτηση. 

• Επιδιωκόμενη τελειότητα: η τελειότητα επιδιώκεται μέσω συνεχών βελτιώσεων της 

διαδικασίας (π.χ. Kaizen). 

Τα επτά πλέον κοινά προβλήματα που εντοπίζονται στη λιτή παραγωγή παρουσιάζονται 

παρακάτω (Εικόνα 12) ενώ, στη συνέχεια, περιγράφονται οι λεπτομέρειες της ανάλυσης 

κατανομής. 

 
23 Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. CRC Press. 

ISBN 978-0-915299-14-0. 
24 Shingo, Shigeo. 1985. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Stamford, Ct.: 

Productivity Press 
25 James P Womack, Daniel T Jones, Lean Thinking, 2nd Edition, ISBN 978-0-7432-4927-0, March 

1, 2003) 
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Εικόνα 12: Σπατάλες στη Λιτή Παραγωγή 

Ανάλυση κατανομής στη Λιτή Παραγωγή26,27,28, 29,30,31,32 

1. Πρόβλημα: Μεταφορά υλικών που δεν είναι απαραίτητα. 

Προτεινόμενη λύση: Δημιουργία και παραγωγή ενδιάμεσου αποθέματος προϊόντων 

σε πολλαπλές τοποθεσίες αποθήκευσης - αποθήκες και προσδιορισμός του εάν τα 

υλικά μετακινούνται από την παραγωγή στη συναρμολόγηση ή στα τελικά προϊόντα. 

Έλεγχος της παραγγελίας σε κάθε φάση παραγωγής και δημιουργία του βέλτιστου 

αποθέματος. 

 Υλοποίηση λύσης: Χρησιμοποιήστε ένα καλό λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων. 

Προετοιμάστε τη διάταξη της εγκατάστασης που περιγράφει την κίνηση των υλικών. 

Εφαρμόστε τη μέθοδο Μειωμένων Ελάχιστων Ποσοτήτων Παραγγελίας (MOQs) αντί 

να αποθηκεύετε μεγάλο αριθμό αποθεμάτων στις αποθήκες. 

Παρακολούθηση αποτελέσματος: Οι διάφορες μετρήσεις και τα στατιστικά που 

παράγονται από το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων μπορούν να βοηθήσουν στην 

 
26 https://www.linkedin.com/pulse/7-wastes-lean-manufacturing-beginners-ananth-

palaniappan/  

27 https://www.salesbabu.com/blog/high-inventory-levels-overcoming-the-challenge/   

28 https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-

inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%

20kegs.    

29 https://www.inturn.com/post/what-is-excess-inventory/     

30 https://blog.worximity.com/en/industry-4_0/3-ways-to-solve-the-motion-waste-problem      

31 https://www.machinemetrics.com/blog/8-wastes-of-lean-manufacturing       

32 https://www.techsolve.org/8-wastes-of-lean-manufacturing/        

https://www.linkedin.com/pulse/7-wastes-lean-manufacturing-beginners-ananth-palaniappan/
https://www.linkedin.com/pulse/7-wastes-lean-manufacturing-beginners-ananth-palaniappan/
https://www.salesbabu.com/blog/high-inventory-levels-overcoming-the-challenge/
https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%20kegs
https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%20kegs
https://home.binwise.com/blog/excess-inventory-how-to-avoid-surplus-inventory#:~:text=Excess%20or%20surplus%20inventory%20is,only%20went%20through%20ten%20kegs
https://www.inturn.com/post/what-is-excess-inventory/
https://blog.worximity.com/en/industry-4_0/3-ways-to-solve-the-motion-waste-problem
https://www.machinemetrics.com/blog/8-wastes-of-lean-manufacturing
https://www.techsolve.org/8-wastes-of-lean-manufacturing/
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πρόβλεψη των τάσεων αγορών των πελατών και του προϊόντος για την εξασφάλιση 

της διαφάνειας στην παραγγελία και τη διατήρηση των κατάλληλων αποθεμάτων 

ασφαλείας (εξετάστε τα πρότυπα ζήτησης και τις απαιτήσεις των πελατών πριν 

αγοράσετε οποιοδήποτε συγκεκριμένο αντικείμενο.) 

 

Εικόνα 13: Απεικόνιση της Σπατάλης Μεταφοράς 

 

2. Πρόβλημα: Υπερβολικό απόθεμα (ένα προϊόν που δεν έχει πουληθεί ακόμα και 

πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής του). 

Προτεινόμενη λύση: Προσδιορίστε την ποσότητα του προϊόντος που πωλείται 

συνήθως, εξετάζοντας τα ιστορικά δεδομένα για να πάρετε μια ιδέα για τις εποχιακές 

τάσεις, να υπολογίσετε τη χρήση και να αναγνωρίσετε τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες 

πωλήσεις. 

Εφαρμογή λύσης: Η ζήτηση για το προϊόν αλλάζει ξαφνικά ενώ καθορίζεται το σωστό 

επίπεδο ισορροπίας για να αποφευχθούν οι υπερβολικές παραγγελίες. 

Παρακολούθηση αποτελέσματος: Χρησιμοποιήστε ένα κεντρικό σύστημα 

καταγραφής που επιτρέπει την προβολή, την ενημέρωση και την πρόσβαση στις 

πληροφορίες αποθεμάτων από οπουδήποτε. 
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Εικόνα 14: Απεικόνιση της Σπατάλης Αποθεμάτων 

 

3. Πρόβλημα: Άνθρωποι, εξοπλισμός ή μηχανήματα μετακινούνται άνευ λόγου από το 

ένα μέρος στο άλλο. 

Προτεινόμενη λύση: Ομαδοποίηση των εργαλείων και του εξοπλισμού ανά τύπο. 

Προετοιμάστε την τεκμηρίωση και την εντολή εργασίας. Συγκεντρώστε τις πρώτες 

ύλες κοντά στο σταθμό εργασίας. Επανασχεδιάστε τους σταθμούς εργασίας για να 

βελτιώσετε το έργο του προσωπικού και να ενισχύσετε τα επίπεδα υγείας και 

ασφάλειας. 

Εφαρμογή λύσης: Προετοιμάστε τη διάταξη της εγκατάστασης που περιγράφει την 

κίνηση των εργαζομένων. Οργανώστε και ομαδοποιήστε τα εργαλεία και τα 

εξαρτήματα στον χώρο εργασίας με βάση την τοποθεσία τους. 

Παρακολούθηση αποτελέσματος: Ενημερωθείτε από τους εργαζόμενους (που έχουν 

συνεχή εμπλοκή) όταν μετακινούν υλικά και πρέπει να κάνουν κινήσεις που 

προκαλούν τέντωμα ή καταπόνηση του χειριστή. 
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Εικόνα 15: Απεικόνιση Σπατάλης Κίνησης 

 

4. Πρόβλημα: Εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναμονή (κοιτάζοντας τις μηχανές να 

λειτουργούν) ή ο εξοπλισμός βρίσκεται σε αδράνεια. 

Προτεινόμενη λύση: Διαδικασία επανασχεδιασμού που εγγυάται συνεχή ροή ή ροή 

ενός τεμαχίου ενώ τυποποιεί τις οδηγίες εργασίας. 

Εφαρμογή λύσης: Χρησιμοποιήστε οπτικές μεθόδους προγραμματισμού σε 

συνδυασμό με καθημερινές συναντήσεις για να διασφαλίσετε ότι είναι σαφείς οι 

εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώσει ο καθένας εντός της ημέρας. 

Παρακολούθηση του αποτελέσματος: Μετρήστε τον χρόνο παραγωγής και ορίστε 

τυπικές εργασίες διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ευθυγραμμίζονται με τους 

χρόνους κύκλου. 
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Εικόνα 16: Απεικόνιση Σπατάλης Χρόνου Αναμονής 

 

5. Πρόβλημα: Ένα προϊόν υπερπαράγεται. 

Προτεινόμενη λύση: Λάβετε τη στατιστική ανάλυση του αποθέματος ασφαλείας 

τυποποιώντας ταυτόχρονα το χρονοδιάγραμμα παραγωγής με βάση τις απαιτήσεις 

του πελάτη. 

Εφαρμογή λύσης: Χρησιμοποιήστε το σύστημα Pull, π.χ., Kanban για να διευκολύνετε 

τον έλεγχο ή να εξαλείψετε τα στοιχεία που αφορούν Εργασίες σε Εξέλιξη (Work-in-

Progress -WIP). 

Παρακολούθηση αποτελέσματος: Χρησιμοποιήστε τον χρόνο takt για να 

εξισορροπήσετε τους ρυθμούς παραγωγής μεταξύ των κυψελών ή σταθμών 

εργασίας. Η μέτρηση και η χαρτογράφηση της διαδικασίας των εργασιών θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου εγκατάστασης επιτρέποντας την αποτελεσματική 

ροή μικρών παρτίδων. 



 

O1A2 – Έκθεση Μεθοδολογίας Κατάρτισης  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Αναθ. 01 29/38 

 

 

Εικόνα 17: Απεικόνιση Σπατάλης λόγω Υπερπαραγωγής 

 

6. Πρόβλημα: Υποβάλλονται σε υπερβολική επεξεργασία ή προστίθενται περιττά 

χαρακτηριστικά σε ένα προϊόν. 

Προτεινόμενη λύση: Απλοποίηση του σχεδιασμού του προϊόντος και καθορισμός των 

απαραίτητων χαρακτηριστικών. Καθορίστε μια βελτιστοποιημένη ροή εργασίας που 

μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για πολλαπλούς ελέγχους ποιότητας, καταμετρήσεις 

κ.λπ. μεταξύ των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία σχεδιασμού του 

προϊόντος και ελέγχοντας τις απαιτήσεις παραγγελίας του πελάτη. 

Εφαρμογή λύσης: Καθορίστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. 

Χρησιμοποιήστε τη χαρτογράφηση διαδικασιών που συμβάλλει στον καθορισμό μιας 

βελτιστοποιημένης ροής εργασιών και ποιοτικού ελέγχου. 

Παρακολούθηση αποτελέσματος: Ελέγξτε την απόδοση των εργασιών παραγωγής, 

αναφοράς, υπογραφής και ποιοτικού ελέγχου εγγράφων καθώς και ενδιάμεσων 

προϊόντων που απορρίφθηκαν. 
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Εικόνα 18: Απεικόνιση Σπατάλης λόγω Υπερβολικής Επεξεργασίας 

 

7. Πρόβλημα: Τα ελαττώματα (προς επεξεργασία και σκραπ) απαιτούν επισκευή που 

συνεπάγεται υψηλό κόστος. 

Προτεινόμενη λύση: Καθορίστε τα πρότυπα ποιότητας ενός προϊόντος, ελέγξτε τη 

σχετική στατιστική ανάλυση και προσδιορίστε ποιο είναι το αποδεκτό ποσοστό (%) 

απώλειας/επεξεργασίας/σκραπ. Δημιουργήστε μια διαδικασία συστήματος 

ποιοτικού ελέγχου για να διασφαλίσετε τα καθορισμένα πρότυπα. 

Εφαρμογή λύσης: Η τυποποίηση του ελέγχου εγγράφων και της τεκμηρίωσης 

αλλαγών σχεδιασμού, η κατάρτιση λεπτομερών και τεκμηριωμένων μεθόδων 

ποιότητας σε όλες τις φάσεις παραγωγής και η επαλήθευση λιστών ελέγχου για να 

διασφαλιστεί η σωστή τήρηση της τιμολόγησης υλικών (BOM) είναι αποτελεσματικοί 

τρόποι για τον έλεγχο της σπατάλης λόγω ελαττωματικών προϊόντων. 

 Παρακολούθηση αποτελέσματος: Επαλήθευση λιστών ελέγχου για τη διασφάλιση 

της σωστής τήρησης της τιμολόγησης των υλικών (BOM) προκειμένου να περιοριστεί 

η σπατάλη λόγω ελαττωματικών προϊόντων. 
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Εικόνα 19: Απεικόνιση Σπατάλης λόγω Ελαττωματικών Προϊόντων 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της 

σπατάλης σε οποιοδήποτε σύστημα βελτιώνοντας την ποιότητα και τον χρόνο παραγωγής, 

και μειώνοντας το κόστος. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

 

Πίνακας 2: Εργαλεία Λιτής Παραγωγής (γρήγορη επισκόπηση) 

Όνομα 

εργαλείου 

Περιγραφή Σχηματική αποτύπωση  

5S Η διαδικασία των πέντε βημάτων 

αποτελείται από το seiri 

(οργάνωση), το seiton 

(τακτοποίηση), το seiso 

(καθαριότητα), το seiketsu 

(τυποποίηση) και το shitsuke 

(συντήρηση). Τα βήματα 

ακολουθούνται για τον 

περιορισμό της σπατάλης και την 

αύξηση της παραγωγικότητας και 

της αποδοτικότητας. 
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Πίνακες 

Kanban  

Ο πίνακας Kanban βασίζεται σε 

πινακίδες που επιτρέπουν στους 

υπαλλήλους να ελέγχουν το 

απόθεμα, συμβάλλοντας στην 

εξάλειψη της σπατάλης 

αποθεμάτων και 

υπερπαραγωγής, με την 

εφαρμογή μεθόδου για τη 

ρύθμιση της ροής των αγαθών 

εντός και εκτός εργοστασίου. 

 

 

 

Poka-yoke Το Poka-yoke είναι ένας 

μηχανισμός που βοηθά τον 

χειριστή του εξοπλισμού να 

αποφύγει λάθη και ελαττώματα 

αποτρέποντας, διορθώνοντας ή 

εφιστώντας την προσοχή στα 

ανθρώπινα λάθη ενόσω αυτά 

συμβαίνουν. 

 

 

Χαρτογράφη

ση ροής 

αξίας 

Αυτή η μέθοδος λιτής 

διαχείρισης χρησιμοποιείται για 

την ανάλυση της τρέχουσας 

κατάστασης (παρακολουθώντας 

ένα προϊόν/υπηρεσία από την 

αρχή της συγκεκριμένης 

διαδικασίας και καθ’όλη  τη 

διάρκειά της) και τον σχεδιασμό 

της μελλοντικής κατάστασης 

(μέχρι να φτάσει στον πελάτη). 
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Ολική 

Παραγωγική 

Συντήρηση 

Μέθοδος διαχείρισης 

εξοπλισμού που επικεντρώνεται 

στη συντήρηση και τη βελτίωση 

των μηχανημάτων παραγωγής, 

προκειμένου να μειωθεί το 

λειτουργικό κόστος σε έναν 

οργανισμό. Εμπλέκει όλους τους 

τομείς παραγωγής στις έννοιες 

της Λιτής Παραγωγής. 

 

 

SMED Ως μία από τις πολλές μεθόδους 

λιτής παραγωγής για τη μείωση 

της σπατάλης κατά τη διαδικασία 

παραγωγής, παρέχει ένα 

γρήγορο και αποτελεσματικό 

μέσο για την μετατροπή της 

παραγωγικής διαδικασίας από 

την διαδικασία που 

χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 

του τρέχοντος προϊόντος στη 

διαδικασία που απαιτείται για 

την εκτέλεση του επόμενου 

προϊόντος. 

 

 

Διαγράμματ

α ελέγχου 

Το διάγραμμα ελέγχου είναι ένα 

γράφημα που χρησιμοποιείται 

για τη μελέτη μιας διεργασίας και 

του τρόπου με τον οποίο μια 

διαδικασία αλλάζει με την 

πάροδο του χρόνου. Τα 
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δεδομένα αποτυπώνονται με 

χρονολογική σειρά. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συντήρηση έχει πλέον καταστεί θεμελιώδες και κρίσιμο συστατικό 

των συστημάτων παραγωγής έντασης κεφαλαίου33, 34. Έχουν εφαρμοστεί διαφορετικές 

τεχνικές, φιλοσοφίες και τεχνολογίες που επιχειρούν να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα 

απόδοσης και βιωσιμότητας του συστήματος, ασκώντας παράλληλα αποτελεσματική 

διαχείριση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Επιπλέον, η λιτή σκέψη και η λιτή μεθοδολογία 

στις εργασίες συντήρησης (που αναπτύχθηκαν από την Toyota) υποστηρίζουν τα συστήματα 

παραγωγής ώστε να παράγουν μόνο την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος ακριβώς τη στιγμή 

που χρειάζεται. Συγκεκριμένα στη βιομηχανία, η λιτή λειτουργία συνεπάγεται μείωση ή 

εξάλειψη δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία, π.χ. απόθεμα, υπερπαραγωγή, 

επιθεωρήσεις, μεταφορές. Έτσι, ο Πίνακας 335 παρουσιάζει τη σύνδεση μεταξύ των πηγών 

σπατάλης στη λιτή παραγωγή και στη λιτή συντήρηση. 

 

Πίνακας 3: Σύνδεση Λιτής Παραγωγής και Λιτής Συντήρησης 

Λιτή Παραγωγή Λιτή Συντήρηση Οπτική Αποτύπωση  

Μεταφορά υλικών.  Μεταφορά ανταλλακτικών 

και εργαλείων. 

 

 
33 Mazidi, P.; Tohidi, Y.; Sanz-Bobi, M.A. Strategic maintenance scheduling of an offshore wind 

farm in a deregulated power system. Energies 2017, 10, 313. 

34 Pliego Marugán, A.; García Márquez, F.P.; Pinar Pérez, J.M. Optimal maintenance 

management of offshore wind farms. Energies 2016, 9, 46. 

35 Lean Maintenance Applied to Improve Maintenance Efficiency in Thermoelectric Power 

Plants. Orlando Duran, Andrea Capaldo and Paulo Andrés Duran Acevedo. Energies 2017, 

10, 1653; doi:10.3390/en10101653 



 

O1A2 – Έκθεση Μεθοδολογίας Κατάρτισης  1Point 2020-1-SI01-KA202-076060 23/07/2021 Αναθ. 01 35/38 

 

Παραγωγή προϊόντων που 

δεν ζητούνται.  

Υπερβολική συντήρηση.  

 

Χρόνοι αναμονής μεταξύ 

λειτουργιών ή κατά την 

διάρκεια μιας λειτουργίας.  

Χρόνοι αναμονής μεταξύ 

δραστηριοτήτων ή 

διαδικασιών συντήρησης.  

 

Περιττό απόθεμα υλικών 

και πρώτων υλών.  

Περιττό απόθεμα 

ανταλλακτικών.  

 

Υπερβολική επεξεργασία. Υπερβολικές ή υπερβολικά 

συχνές συντηρήσεις. 

 

Τα προϊόντα δεν πληρούν 

τις ποιοτικές προδιαγραφές 

και πρέπει να 

κατασκευασθούν εκ νέου.  

Ανεπαρκείς δραστηριότητες 

συντήρησης.  

 

 

Ως εκ τούτου, πρέπει να σημειωθεί ότι η Λιτή Συντήρηση είναι θεμελιώδες στοιχείο και 

προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Λιτή Παραγωγή καθώς επιχειρεί να εξαλείψει τις σπατάλες, 

δηλαδή τις διαδικασίες χωρίς προστιθέμενη αξία (για τον πελάτη), την έλλειψη 

παραγωγικότητας στις διαδικασίες και τις διακυμάνσεις στον ρυθμό παραγωγής. 
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Αντιθέτως, σε μια βιομηχανία που εφαρμόζει Λιτή Παραγωγή, η παραγωγή 

προγραμματίζεται βάσει των παραγγελιών (αντί για τη δημιουργία αποθέματος), το μικρό 

μέγεθος των παρτίδων διατηρείται ενώ τα υλικά μεταφέρονται ομαλά από τη μια λειτουργία 

στην άλλη (αντί να αποθηκεύονται ως ενδιάμεσο απόθεμα). 

Κατά συνέπεια, οι απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας (που μπορεί να είναι μεγάλης 

διάρκειας) προκαλούν μεγάλα προβλήματα σε μια βιομηχανία λιτής παραγωγής, ενώ οι 

απρογραμμάτιστες επισκευές διακόπτουν τη ροή των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη 

και συνεπώς, επηρεάζουν τον χρόνο παράδοσης. 

Έτσι, η Λιτή Συντήρηση μειώνει και εξαλείφει τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν 

βλάβη στα μηχανήματα και υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση της Λιτής 

Παραγωγής. Ως εκ τούτου, και ως ένας από τους πυλώνες της μεθοδολογίας 1Point, η Λιτή 

Συντήρηση θα εξετασθεί περαιτέρω, μέσω της συνοπτικής παρουσίασης προβλημάτων και 

της πρότασης λύσεων και τρόπων υλοποίησης και παρακολούθησης του αποτελέσματος, 

προκειμένου ο επαγγελματίας συντήρησης να αποκτήσει υψηλότερη τεχνογνωσία και γνώση 

από ό,τι αρχικά είχε ορίσει το έργο . 
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5. Συμπέρασμα  
Κατά τη φάση της υποβολής της πρότασης, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι συντήρησης 

πρέπει να εξοπλιστούν με πιο κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ, ενώ είναι σημαντικό να 

εκπαιδεύονται στον σωστό και ασφαλή προγραμματισμό, λειτουργία και συντήρηση των 

συστημάτων παραγωγής. Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας και του παραδοτέου 

(O1/A2) είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για 

δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Οι 

δάσκαλοι/εκπαιδευτές θα προετοιμάζουν επαγγελματίες για τους τομείς της συντήρησης και 

της βιομηχανίας με συστηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία εκπαίδευσης 

1Point και θα προσφέρουν μαθήματα πληροφορικής σε θέματα όπως η τρισδιάστατη 

εκτύπωση, η λιτή παραγωγή (πρώτη ανάλυση που παρουσιάζεται στην υποενότητα 4.1), η 

επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα . Επιπλέον, γνωρίζουμε πλέον καλά ότι όσο πιο 

αποτελεσματικά λειτουργεί ο εξοπλισμός, τόσο περισσότερα χρήματα μπορούν να 

εξοικονομήσουν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας τους, γεγονός που 

αποδεικνύει γιατί η εκπαίδευση στη συντήρηση είναι τόσο πολύτιμη. Έτσι, η σύγχρονη 

κατάρτιση 1Point θα βελτιώσει τις ειδικές ψηφιακές ικανότητες των επαγγελματιών 

συντήρησης και θα ενισχύσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω της μεθοδολογίας 

εκπαίδευσης SoA που αναπτύχθηκε σε αυτή τη δραστηριότητα και ευθυγραμμίζεται πλήρως 

με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της 1Point 

έχουν υψηλή αναπαραξιμότητα και ότι οι δεξιότητες που θα αποκτούνται μέσω της 

κατάρτισης 1Point θα μπορούν να μεταφερθούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μέσω της 

εφαρμογής του Πλαισίου ECVET. Επιπλέον, η νέα μεθοδολογία που παρουσιάζεται σε αυτή 

την έκθεση θα αναπτύξει ένα αναπαράξιμο μοντέλο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την εκπαίδευση και σε άλλα τεχνικά θέματα  στο πλαίσιο της ΕΕΚ. 
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