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NIST USA:
“a systematic approach to identifying and eliminating waste 

through continuous improvement, 
flowing the product at the pull of the customer 

in pursuit of perfection.”

USA National Institute of Standards and Technology http://www.nist.gov/

Ορισμός Lean Manufacturing

Συστηματική προσέγγιση
στον εντοπισμό και την εξάλειψη των απωλειών

μέσω συνεχούς βελτίωσης, 
με το προϊόν να «ρέει» 

σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, 
αναζητώντας την τελειότητα
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Απώλεια διαθεσιμότητας
Απώλεια διαθεσιμότητας είναι ο χρόνος που η 
γραμμή είναι σταματημένη ενώ έπρεπε να λειτουργεί. 
Είναι τα σταματήματα ή downtime.
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Απώλεια διαθεσιμότητας

Οταν η παραγωγή είναι σταματημένη λόγω ενός 
αναμενόμενου γεγονότος.

Παραδείγματα: Αλλαγές προϊόντων, καθαρισμοί, 
ρυθμίσεις, διαλείμματα κλπ.

1. Αναμενόμενα σταματήματα
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Απώλεια διαθεσιμότητας

Οταν η παραγωγή είναι σταματημένη λόγω ενός 
έκτακτου γεγονότος.

Παραδείγματα: Βλάβες, έκτακτη συντήρηση, έλλειψη 
χειριστών ή υλικών, προβλήματα πριν ή μετά τη 
γραμμή παραγωγής, έλλειψη ενέργειας κλπ.

2. Εκτακτα σταματήματα



Απώλεια απόδοσης
Οταν η γραμμή παράγει  με μικρότερη ταχύτητα από 
την κανονική, είτε λόγω μικροδιακοπών είτε επειδή
λειτουργεί πιό αργά.
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Απώλεια απόδοσης

Οταν η παραγωγή σταματάει για πολύ μικρά 
διαστήματα, μικρότερα από 1-2 λεπτά και το πρόβλημα 
λύνεται συνήθως από τον χειριστή.

Παραδείγματα: Μπλοκαρίσματα, αλλαγές υλικών 
συσκευασίας, απαίτηση για μικρορυθμίσεις, πτώσεις, κλπ.

3. Μικροσταματήματα
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Οταν η παραγωγή λειτουργεί συστηματικά σε 
χαμηλότερη από την ονομαστική ταχύτητα.

Παραδείγματα: Περιορισμοί λόγω παλαιότητας ή φθοράς, 
ελλειψη συντήρησης, χαμηλοί στόχοι, ανθρώπινα 
σφάλματα, προβληματικά υλικά κλπ.

4. Χαμηλή ταχύτητα
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Απώλεια ποιότητας
Πρόκειται για τα εκτός προδιαγραφών 
παραγόμενα προϊόντα.



Απώλεια ποιότητας

Ελαττωματικά προϊόντα που παράγονται στο ξεκίνημα
μέχρι να σταθεροποιηθεί η παραγωγή. Μπορεί να υπάρχουν 
σε κάθε ξεκίνημα, κυρίως όμως εμφανίζονται μετά από 
αλλαγές.
Παραδείγματα: “Ζέσταμα” του εξοπλισμού, αρχικές ρυθμίσεις, καλιμπράρισμα, 
προϊόντα για έλεγχο και ρύθμιση παραμέτρων, σταθεροποίηση συνθηκών κλπ.

5. Απορρίψεις εκκίνησης
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Απώλεια ποιότητας

Ελαττωματικά προϊόντα που παράγονται οποτεδήποτε. 
Συμπεριλαμβάνονται και αυτά που μετά από διόρθωση είναι 
αποδεκτά (right first time).
Παραδείγματα: ελλειποβαρή ή υπέρβαρα, κακή συσκευασία, ποιοτική αστοχία, 
κωδικοποίηση κλπ.

6. Τυχαίες απορρίψεις



ΟΕΕ
υπολογισμός



ΟΕΕ Benchmarking*

*Περιοδικό Packaging World

https://www.cbinsights.com/research/future-factory-manufacturing-tech-trends/



https://www.industryweek.com/the-connected-enterprise/article/21963031/cosmetic-manufacturer-uses-oee-data-to-

increase-uptime-by-20

https://whattheythink.com/articles/86300-does-oee-apply-digital-presses-study-says-yes/

https://www.packworld.com/issues/operational-excellence/article/13372971/three-out-of-four-food-processing-operations-measure-oee-overall-equipment-efficiency
https://whattheythink.com/articles/86300-does-oee-apply-digital-presses-study-says-yes/
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% βιομηχανιών που μετράνε ΟΕΕ



▪ Πόσα παράξαμε?
▪ Πόσα δεν παράξαμε?
▪ Ποιά δεν παράξαμε?
▪ Πότε δεν τα παράξαμε?
▪ Γιατί δεν τα παράξαμε?
▪ Πόσα πετάξαμε?
▪ Τι κάνουν οι άλλοι?
▪ Τι πρέπει να βελτιώσουμε?
▪ Απέδωσαν οι βελτιώσεις?
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6σ
Πλήρης αξιολογηση
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• Γραμμή εμφιάλωσης

• Αυτόματο σύστημα 
παρακολούθησης ΟΕΕ σε 
πραγματικό χρόνο

• Εστίαση μόνο στη διαθεσιμότητα

• Έλλειψη μέτρησης ποιότητας

Παράδειγμα





















Σύνολο: 1.936, καλά 1.801, σκάρτα 135 

Σύνολο: 1.682, καλά 1.682, σκάρτα 0 



Πριν

▪ Δικαιολογίες

▪ Εξαρτάται

▪ Περίπου

▪ Τυχαία αποτελέσματα

Μετά

▪ Αιτιολόγηση

▪ 67,5%

▪ Ακριβώς

▪ Προγραμματισμός

▪ Δομημένη αντιμετώπιση

Γιατί ΟΕΕ?



➢ Overall Equipment 

Effectiveness - OEE

➢ Total Effective Equipment 

Performance - TEEP

➢ Overall Operations 

Effectiveness - OOE

Γιατί ΟΕΕ?



• Δεν δίνουμε αρκετή προσοχή σε όλες τις 
καθυστερήσεις της παραγωγής

• Εξαίρεση του προσωπικού της παραγωγής  
από την εφαρμογή του ΟΕΕ

• Χρήση μικρότερης «ιδανικής» ταχύτητας 
από την κανονική

• Ανεπαρκής συλλογή δεδομένων

• Ετεροχρονισμένα δεδομένα

• Εστίαση μόνο στη απόλυτη τιμή του ΟΕΕ

• Σύγκριση του ΟΕΕ διαφορετικών 
εγκαταστάσεων και μηχανών

• Μη τυποποιημένος  υπολογισμός του  ΟΕΕ

• Μη λήψη μέτρων με βάση τα δεδομένα

Λάθη στον υπολογισμό και τη χρήση του ΟΕΕ



Lean Manufacturing Conference 

Οποιος
Εχει
Ερωτήσεις …...

Σπύρος Βαμβακάς
Industry Expert, Αντιπρόεδρος HMS
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