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Συντήρηση
Δραστική λύση για:
• Μείωση κόστους παραγωγής
• Βελτίωση παραγωγικότητας
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Δραστικός τρόπος για
μείωση του κόστους
λειτουργίας
Η εισαγωγή νέων υπερσύγχρονων τεχνολογιών και μηχανημάτων με στόχο την
αύξηση της παραγωγικότητας από μόνη της
δεν επαρκεί. Προϋποθέτει απαραιτήτως
εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο
προσωπικό, με φιλοσοφία εκπαίδευσης που
αποβλέπει σε:
• Απρόσκοπτη λειτουργία – Μείωση
διακοπών και καθυστερήσεων
• Οικονομική λειτουργία – Μείωση
κόστους παραγωγής
• Διασφάλιση ποιότητας – Μείωση
ελαττωματικών προϊόντων
• Αξιοποίηση τεχνικών πληροφοριών –
Περαιτέρω βελτίωση λειτουργίας
μηχανήματος.
Αυτή είναι η μόνη σίγουρη λύση σε συνθήκες κρίσης, για μείωση του κόστους
παραγωγής και βελτίωση της παραγωγικότητας. Το κόστος συντήρησης είναι από
τους υψηλότερους παράγοντες του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης
και ως εκ τούτου αποτελεί ζωτικό παράγοντα
της συνολικής τους αποδοτικότητας.
Η εύκολη περικοπή εξόδων συντήρησης για
δήθεν οικονομία, μπορεί προσωρινά να φέρει
αύξηση κερδοφορίας, μακροπρόθεσμα όμως
θα μειώσει κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κόστους και ποιότητας με πολλαπλάσια
προσπάθεια αποκατάστασής τους.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διορθωτικής, προληπτικής και προβλεπτικής
συντήρησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και
να σας δώσει στρατηγικό όπλο στη μάχη
για μείωση του κόστους λειτουργίας.

Πιστοποίηση:
η αξιοπιστία
της συντήρησης
Η κουλτούρα μιας επιχείρησης και η σημασία
που αποδίδει στη συντήρηση πρέπει όχι μόνο
να «φαίνεται», αλλά και να αποδεικνύεται.
Η πιστοποίηση των προσόντων, δηλαδή
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
άμεσα εμπλεκομένων σε αυτή, αποτελεί τη
μόνη εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας
της εν λειτουργία εγκατάστασης.
Η πιστοποίηση των συντηρητών αποτελεί την
ελάχιστη απαίτηση – εγγύηση διασφάλισης
εφαρμογής των ευρωπαϊκών, εθνικών ή
διεθνών απαιτήσεων πιστοποίησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων συντηρητών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η προετοιμασία πιστοποίησης των συντηρητών γίνεται με ειδικά προγράμματα που
ανταποκρίνονται σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα
από πεπειραμένα στελέχη του ΙΒΕΠΕ ή και
σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστημονικούς φορείς, όπως η Ελληνική Εταιρεία Τεχνολογίας Διοίκησης και Συντήρησης (HMS),
σύμφωνα με την οδηγία της EFNMS και τις
κατευθυντήριες οδηγίες και απαιτήσεις για
τους European maintenance specialists και
για τους European experts in maintenance
management.

Η υποδομή μας
Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των προγραμμάτων μας διαθέτουμε:
• Έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, γνώστες
των επιχειρηματικών αναγκών
• Πανελλαδικό δίκτυο παραρτημάτων
• Πιστοποιημένες αίθουσες θεωρητικής
κατάρτισης με τον αντίστοιχο εξοπλισμό
• Πιστοποιημένο εργαστήριο μηχανολογίας,
πλήρως εξοπλισμένο για την πρακτική
άσκηση των καταρτιζομένων

Τα προγράμματα ΙΒΕΠΕ
Στόχος των προγραμμάτων μας είναι η
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σας, αλλά
και μια καλά οργανωμένη διαδικασία συντήρησης σε όρους διόρθωσης, πρόληψης
και πρόβλεψης που:
• Μειώνει το επενδυόμενο κεφάλαιο
• Μειώνει την ποιοτική υποβάθμιση
του εξοπλισμού

• Μειώνει τις βλάβες και τις υπερωρίες
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μηχανών
• Αυξάνει την ασφάλεια των εργαζομένων
και βελτιώνει τη συμμόρφωση προς
τους νόμους και τους κανονισμούς
• Βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος
• Προστατεύει την υγιεινή των προϊόντων

Διαθέτουμε ευρύτατη γκάμα προγραμμάτων
που καλύπτει όλες τις πτυχές της συντήρησης, όπως:

• Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού
• Τεχνολογία και Συντήρηση Αντλιών
• Συντήρηση Αεροσυμπιεστών
• Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων και Λεβήτων
• Εισαγωγή στην Προληπτική Συντήρηση Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων

• Προγραμματισμός Συντήρησης για Εργοδηγούς και
Προϊσταμένους

• Αναδιοργάνωση και Βελτιστοποίηση της Συντήρησης
• Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
• Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης
• Τεχνολογία και Συντήρηση Ηλεκτρικών Κινητήρων
• Τεχνολογία και Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
(Η/Ζ)

• Μεθοδολογία Συντήρησης Μηχανών και Σύγχρονες Τάσεις
• Τεχνολογία και Συντήρηση UPS
• Τεχνολογία και Συντήρηση Συσσωρευτών
• Ενημέρωση για Συντήρηση Βάσει Κατάστασης (Condition
based Monitoring)

Επιλέξτε τα κατάλληλα για εσάς προγράμματα
ή ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα
συντήρησης που καλύπτει τις ανάγκες σας.

• 30 χρόνια δράσης
• Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη
την Ελλάδα

• Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια
• Δ ιδακτικό προσωπικό εκατό και πλέον επιστημόνων
και εξειδικευμένων εκπαιδευτών
• Διεθνείς πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις
• Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας
και εξωστρέφειας που συνδέουν τη γνώση με την
αγορά εργασίας
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα

Αξιόπιστος σύμμαχος
των σύγχρονων
επιχειρήσεων
στην προσπάθειά τους
για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας

Βόλος
Αλεξανδρούπολη

Για περισσότερες πληροφορίες:
• www.ivepe.gr
• facebook
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Κεντρικά γραφεία:
Λ. Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 • Τ.Κ. 104 45, Πλ. Αττικής
Τηλ. 210 82 57 800-9 • Fax. 210 88 11 360
Email: kek@ivepe.gr
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