




Πρόγραμμα Lean Manufacturing: 

• Επιλογή της changeland Consulting ως 
lean six sigma trainer & coach  

• Σχεδίαση προγράμματος Lean 
Manufacturing εστιασμένο στα μέτρα 
της SABO 

• 54 συμμετέχοντες 

• 7 επιμέρους προβλήματα που 
αποφασίσαμε να λύσουμε 

• 11 μήνες συνολική διάρκεια εκτέλεσης 
προγράμματος 



Βήματα υλοποίησης του προγράμματος: 
• Εισαγωγικό σεμινάριο διάρκειας 3 μηνών 

• εβδομαδιαίες συναντήσεις εκπαίδευσης  
• ανασκόπησης προόδου έργων 

• Στρατηγικός σχεδιασμός του κυρίως 
προγράμματος Lean  

• Διαμόρφωση λίστας έργων με τίτλο και 
Σκοπό 

• Επιλογή στρατηγικων Έργων Βελτίωσης με 
Lean και Ομάδων Έργων 

• Εβδομαδιαία Συνάντηση Εκπαίδευσης, & 
Καθοδήγησης των Αρχηγών των Ομάδων Έργων  

• Μηνιαία Ανασκόπησης Προόδου των Έργων  

• Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έργων 



Διατύπωση προβλήματος Διατύπωση στόχων 

1 

Ο πραγματικός χρόνος (σε ημέρες) μελέτης και 
σχεδιασμού στο Τεχνικό Γραφείο είναι αυξημένος 

κατά 266% σε σχέση με τον προϋπολογισμένο. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση του κόστους 

των έργων κατά 15%. 

Ο στόχος είναι η μείωση του έξτρα χρόνου 
μελέτης και σχεδιασμού (σε ημέρες) από 266% σε 
68% μέχρι το τέλος του 2019. Αυτό αντιστοιχεί σε 

βελτίωση ίση με 75% επί του project. 

2 

Υψηλότερο actual κόστος vs κόστος εμπορικού για 
τα έργα του Industrial Solutions παλετοποιήσεις- 

ρομποτικά περίπου +21%, που οδηγεί σε 
μειωμένα κέρδη για την εταιρεία -270.000 €. 

Στόχος είναι να βελτιωθεί η διαφορά ανάμεσα στο 
actual κόστος και το προ-υπολογιζόμενο κόστος 

του εμπορικού από 21% σε 5%. 

3 

Υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ του κόστους 
υπολογιζόμενου κατά την προ-κοστολόγηση σε 

σχέση με το πραγματικό κόστος των έργων & 
καθυστερήσεις στη διαδικασία προ-

κοστολόγησης. 

Περιορισμός των αποκλίσεων (μέχρι 5%)  
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Δημιουργώ 
pre-study lay-
out & 

διαγραμμα 
λειτουργίας

Δημιουργώ
φάκελο 

προσφοράς

ελέγχω 
πληρότ

Αντλώ 
στοιχεία από 

πελάτη & 

Στέλνω το 
pre-study 
για 
επιβεβαίω
ση 
πωλητη

Αντλώ reference 
cost από database 
& δημιουργώ φύλλο 
κοστολόγησης για 
μηχανολογικά και 

Αποστέλλω 
στοιχεία για 
κοστολόγηση 

Κοστολογώ 
μηχ/τα, 
ηλ/κα και
ΤΒ

Τεχνική
Λύση 

Αυτοματισμο
ύ & 

Ολοκληρώνω
κείμενο προσφοράς 
και τελική τιμή

Συμπληρώνω
φύλλο
κοστολόγηση
ς

NVA

VA

VA

NVA

VA

ελέγχω 
κοστολόγησ

η

VA

VA

Παίρνω 
προσφορές 
από 
προμηθευτές

Κοστολογ
ώ ηλεκ/κα 
και ΤΒ Ηλ.

VA

VA

VA

P2 
P3** 

P4 

P5 P6 

P1 

P7 

P8 Δείκτης P8 για έλεγχο για προσφορές που γίνονται παραγγελία  



Χρειαζόμαστε 64 τεμάχια ρουλεμάν 62206 
(αξία 5,1€ / τεμ) 
 

Χρησιμοποιήσαμε 64 τεμάχια 2206 (αξία 
18€ / τεμ) 

Προβλήματα λόγω μη τυποποιημένων μηχανισμών 



ANALYSE ROOT CAUSES 
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Control Process Plan –Ορισμός 5 δεικτών 

  

  Six Sigma Process Control Plan 

    Process Name: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ      Prepared by:       Page:    

    Customer   Int/Ext       Approved by:       Document No:   

    Location:         Approved by:       Revision Date:   

    Area:           Approved by:       Supercedes:   

  Sub Process Sub Process Step 
CTQ Specification 

Characteristic 

Specification/ 

Requirement 
  Measureme

nt Method 

Sample 

Size 
Frequency 

Who 

Measures 

Where 

Record

ed 

Decision Rule/ 

Corrective Action 
Countermeasures 

KPOV KPIV USL     LSL x 

P1 
Διαδικασία 
προκοστολόγησης 

Ελέγχω λύση, σχέδιο 
και λίστα 

  χ 
%αριθμός λυσεων 
που δεν εγκρίνονται  10%-20% 15% Oracle  

Για κάθε 
προσφορά  Συνέχεια 

Τμήμα 
προκοστολό
γησης  

Excel 

file 

Αναφορά σε report 

προκοστολογησης  

P4>20% αναφορα των 
λόγων για τους οποίους δεν 
εγκρίθηκε η λύση  

P2 
Διαδικασία 
προκοστολογησης 

Ελέγχω λύση, σχέδιο 
και λίστα 

  χ 
%σωστής επιλογής 
πρότυπων   80%-90% 85% Oracle  

Για κάθε 
προσφορά  Συνέχεια 

Τμήμα 
προκοστολό
γησης  

Excel 

file 

Αναφορά σε report 

προκοστολογησης  

P5<80% αναφορά των 
λόγων για τους οποίους δεν 
επιλέχθηκαν σωστοί 
πρότυποι κωδικοί  

P3 
Διαδικασία 
προκοστολογησης 

Ελέγχω λύση, σχέδιο 
και λίστα 

  χ 
%σωστής επιλογής 
ref  

80%-90% 85% Oracle  
Για κάθε 
προσφορά  Συνέχεια 

Τμήμα 
προκοστολό
γησης  

Excel 

file 

Αναφορά σε report 

προκοστολογησης  

P5<80% αναφορά των 
λόγων για τους οποίους δεν 
επιλέχθηκαν σωστά ref 

P4 Απολογισμός έργου  Φτιάχνω πίνακα 
επόμενων ενεργειών    χ 

%επιτυχημένων 
ενεργειών  80%-100% 90% 

Report 

Απολογισμού 

Για κάθε 
απολογισμό  Συνέχεια 

Τμήμα 
απολογισμο
ύ  

Excel 

file 
Πρακτικά Απολογισμού  

 P1<80% τότε θα ζητούνται 
οι αιτίες για τις οποίες δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι 
ενεργειες και θα βρίσκεται 
τρόπος να 
πραγματοποιηθούν και να 
τηρουνται  

P5 Απολογισμός έργου  H προμελέτη ταυτίζεται 
με την κατασκευή    χ 

%των 
τροποποιητικών 
(αλλαγή 
προκοστολόγησης) 
οι οποίες εγκρίθηκαν 
από το εμπορικό  

(-5%)- 5% 0% 
Report 

Απολογισμού 

 Για κάθε 
τροποποιητι
κή η οποία 
αντιστοιχεί 
σε αυξηση 
του κόστους  

Συνέχεια 

Τμήμα 
προκοστολό
γησης  

Excel 

file 

Αναφορά στα τελικά 
συμπεράσματα της 
κάθε παρουσίασης 
απολογισμού τους 
λόγους για τους 
οποίους άλλαξε η 
μελέτη  

P2>5% κατά τη διάρκεια του 
απολογσιμού θα 
αναφερονται οι λογοι για 
τους οποίους εχουμε 
αλλαγή μελέτης και 
αναλύονται οι ενεργειες για 
να μη ξανασυμβει  

P6 Απολογισμός έργου  H προμελέτη ταυτίζεται 
με την κατασκευή    χ 

%λάθος επιλογής 
πρότυπων κωδικών  4%- 10% 7% 

Report 

Απολογισμού 

Για κάθε 
απολογισμό  Συνέχεια 

Τμήμα 
απολογισμο
ύ  

Excel 

file 

Αναφορά στα τελικά 
συμπεράσματα της 
κάθε παρουσίασης 
απολογισμού  

P3>10% θα ζητείται από τον 
τμήμα λύσεων προσφορών 
σε συνεργασία με το ΤΤΜ 
τους λόγους για τους 
οποίους δεν 
χρησιμοποιήθηκαν οι 
σωστοί πρότυποι  κωδικοί 
σε συνδυασμό με την 
παρουσίαση που αφορούσε 
το ξεκαθάρισμα των 
πρότυπων κωδικών . 



 

 το καθαρό οικονομικό όφελος 
του προγράμματος άγγιξε τα 
800.000€  

 

 λιγότερα ελαττώματα και χρόνοι 
εκτέλεσης των παραγωγικών 
διαδικασιών  

 

 σημαντικά καλύτερη 
ανταπόκριση στις συμβατικές 
υποχρεώσεις μας προς τους 
πελάτες μας 



• Τι μας άρεσε; 
Δημιουργία ανθρώπινων ομάδων από ξεχωριστούς 
τομείς της SABO με στόχο την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων 

• Τι θα βελτιώναμε και πως; 
Συνέχιση με νέα έργα με την μεθοδολογία 
lean manufacturing, πράγμα που δεν έχει 
επιτευχθεί τελευταία λόγω φόρτου εργασίας 


