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ΜΕΡΟΣ 1°: Η Βιομηχανία Επίπλου στην Ελλάδα

1. Γενικά

Η παραγωγή ξύλινου επίπλου είναι ένας σημαντικότατος βιομηχανικός 
κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο δραστηριοποιούνται περίπου
65.000 επιχειρήσεις με ετήσια παραγωγή αξίας 39 δις. ECU, ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης 4,5% και απασχολούνταν στον κλάδο περισσότερο από
480.000 άτομα κατά το 1991.10

Από ένα σύνολο των 85 βιομηχανικών κλάδων η βιομηχανία ξύλινου 
επίπλου κατατάσσεται στην 7η θέση στην Ε.Ε. πίσω από τις εξής 
βιομηχανίες : αυτοκινητοβιομηχανία (1.070.000 εργαζόμενοι), βιομηχανία 
τηλεπικοινωνιακού υλικού (890.000 εργαζόμενοι), εργαλεία (810.000 
εργαζόμενοι), βιομηχανία πλαστικών και ρουχισμού (συνολικά 790.000 
εργαζόμενοι) και βιομηχανία βασικών χημικών (490.000 εργαζόμενοι).42

Η διεθνής οικονομική ανάπτυξη έχει αυξήσει την ζήτηση για έπιπλα. Η 
βιομηχανία επίπλου (η οποία επίσης περιλαμβάνει και κάποια άλλα μικρής 
σημασίας υποτμήματα εκτός από το ξύλινο έπιπλο) παρουσίασε έναν 
μέσο ρυθμό ανάπτυξης 19% σε διεθνή ζήτηση από τις OECD χώρες για την 
χρονική περίοδο 1961 έως το 1991., με μοναδικό βιομηχανικό κλάδο να 
παρουσιάζει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτόν των Η/Υ και των περιφερειακών 
(20,4). Η αγορά για το έπιπλο έγινε διεθνής. Με τον ετήσιο έξτρα-Ε.Ε 
βαθμό εξαγωγών του 9,2% και έναν μικρό βαθμό εισαγωγών 6,4% η 
βιομηχανία ξύλινου επίπλου συνεισφέρει σημαντικά στο εμπορικό ισοζύγιο 
της Ε.Ε. Ο ανταγωνισμός από τις Η.Π.Α και την Ιαπωνία είναι μηδαμινός.42

Όχι μόνο λοιπόν η βιομηχανία ξύλινου επίπλου είναι μεγάλη και 
οικονομικά σημαντική, αλλά επίσης χωρίς αμφισβήτηση ανήκει στις 
Χαμηλής Τεχνολογίας Βιομηχανίες (Low technology industries) βάση 
της ταξινόμησης για τα υψηλής Τεχνολογίας προϊόντα που προτάθηκε 
από τον OECD14, (βλ Πίνακα 1). Παρά όμως το tow-tech status της 
βιομηχανίας παρουσιάζεται ένας σημαντικός αριθμός καινοτομικών 
προϊόντων, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χαμηλής Τεχνολογίας 
βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία ρουχισμού.
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ΜΕΡΟΣ 1° : Η Βιομηχανία Επίπλου στην Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 Αεροπορική Βιομηχανία
2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
3 Ηλεκτρονική
4 Φαρμακευτική

ΜΕΣΗΣ-ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5 Επιστημονικά όργανα
6 Ηλεκτρονικές μηχανές
7 Αυτοκίνητα
8 Χημικά
9 Μη ηλεκτρικές μηχανές

ΜΕΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
10 Ναυπηγική
11 Πλαστικά-Ελαστικά
12 Άλλα οχήματα μεταφορών
13 Μεταλλευμάτων και ύαλου
14 Μη σιδηρούχα μέταλλα
15 Μεταλλικών κατασκευών

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
16 Διύλιση πετρελαίου
17 Σιδηρομεταλλευμάτων
18 Χάρτου
19 κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
20 Ξύλου και Επίπλου
21 Τροφίμων και Αναψυκτικών
Πηγή : OECD, 1995. Ταξινόμηση των υψηλής Τεχνολογίας προϊόντων βιομηχανιών.

Ο κλάδος της επιπλοποιίας χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των 
επιχειρήσεων, γεγονός που είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Λίγοι είναι οι
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ΜΕΡΟΣ 1° : Η Βιομηχανία Επίπλου στην Ελλάδα

μεγάλοι παραγωγοί επίπλου προσελκύουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ 
(Natuzzi (Santeramo Ιταλία), Panda Furniture (Βέλγιο), Poliform (Briers, 
Ιταλία)), η βιομηχανία ξύλινου επίπλου κυριαρχείται από μικρού και μέσου 
μεγέθους επιχειρήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη χώρα μας.42

Το μέγεθος αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο που παρουσιάζεται στην Ε.Ε 
αλλά και στις ΗΠΑ, όπου η $19 δις. βιομηχανία επίπλου έχει περίπου το 
30% των επιχειρήσεών της στην περιοχή της Β. Καρολίνας. Παρά τις 
επίμονες προσπάθειες για συγχωνεύσεις και καθετοποίηση στην 
βιομηχανία επίπλων των ΗΠΑ η δομή παρέμεινε η ίδια, ενώ αυτοί που 
επιχείρησαν τέτοιου είδους ενέργειες απέτυχαν και/ή αποσύρθηκαν από 
την βιομηχανία.42

Η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών ενέτεινε τις 
προσπάθειες για την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και 
παρουσιάσθηκε σημαντική πρόοδος ιδίως στον υποκλάδο της παραγωγής 
και συναρμολόγησης τετραγωνισμένων επίπλων (πχ έπιπλα γραφείου, 
ράφια κπλ) από επενδεδυμένες ξυλοπλάκες.10 Γεγονός όμως είναι ότι η 
παραγωγή του επίπλου συνεχίζει να είναι κυρίως εντάσεως εργασίας και 
συνεπώς το εργατικό κόστος είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την 
βιομηχανία.

Η βιομηχανία ξύλινου επίπλου παρουσιάσθηκε πολύ ανθεκτική στην 
καθετοποίηση. Οι κριτικές των διάφορων αναλυτών παρουσιάζουν το 
γεγονός ότι το έπιπλο είναι μία βιομηχανία από niches. Τα προϊόντα του 
κλάδου ποικίλουν σε τεράστιο βαθμό (από μία τραπεζαρία των $20.000 
σε καρέκλες των $15). Επίσης υπάρχει ελάχιστη προστασία πατεντών και 
πολύ χαμηλή brand awareness και brand loyalty. Ο βιομηχανικός κλάδος 
παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει εμπόδια εισόδού εντούτοις είναι 
πολύ δύσκολο να αποκτηθεί αποτελεσματικότητα (πχ οικονομίες 
κλίμακας) μέσω της μαζικής παραγωγής.13,42

Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων συνεπώς δεν μπορεί να 
καταλογισθεί στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ούτε στην δημιουργία 
καθετοποιημένων οργανώσεων. Πολύ λίγες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή 
κι όχι μόνον επικράτεια επέτυχαν την ολοκλήρωση προς τα πίσω- 
προμηθευτές (βλ Σχήμα 1) και σήμερα δεν υπάρχουν managers στον χώρο 
της επιπλοποιίας που να εκφράζουν ανάλογο ενδιαφέρον.3642
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ΜΕΡΟΣ 1° : Η Βιομηχανία Επίπλου στην Ελλάδα

Η παραγωγή ξύλινου επίπλου ωστόσο χαρακτηρίζεται από δύο διακριτικά 
και τεχνολογικά εντελώς διαφορετικές διαδικασίες, την διαδικασία 
παραγωγής του επίπλου (τεμαχισμός ξύλου, διάνοιξη οπών, διαμόρφωση, 
λείανση, μοντάρισμα) και την διαδικασία βαφής του, η οποία σχεδόν 
πάντα είναι αναπόσπαστη διαδικασία (integrated) του τμήματος 
παραγωγής των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου. Η βασική αιτία για το 
γεγονός αυτό είναι το ότι τα χρώματα, βερνίκια και λάκες είναι 
προσαρμοσμένα σε κάθε συγκεκριμένο εργοστάσιο, στο μίγμα των 
προϊόντων του και στον εξοπλισμό βαφής και ψεκασμού καθιστώντας την 
διαδικασία βαφής και βερνικώματος εξαιρετικά σημαντική ώστε αυτή να 
αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης.42
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2. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Επίπλου

Σύμφωνα με μελέτες του CSIL (Centro Studi Industria Leggera),394041 η 
δυτική Ευρώπη παρέχει το 35% της παγκόσμιας παραγωγής επίπλου. Οι 
άλλοι μεγάλοι παραγωγοί είναι οι Η.Π.Α με 20% και η Ιαπωνία με 10%.

Ο κλάδος της επιπλοποιίας στην Ευρώπη πέρασε μία περίοδο πολύ 
μεγάλης ανάπτυξης κατά τη δεκαετία του 1970, στην συνέχεια 
ακολούθησε μία μεγάλη κρίση κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 
1980. Η δεύτερη πενταετία του 1980 ήταν μία περίοδος ανάκαμψης, αλλά 
χρειάστηκε μία ολόκληρη δεκαετία για να επανέλθει ο κλάδος στα 
επίπεδα του 1980. Η δεκαετία του 1990 ξεκίνησε με μία ύφεση (πολύ 
μικρότερη βέβαια από αυτήν προ ΙΟετίας) και από τότε η κατάσταση 
παρέμεινε βασικά σταθερή. Ο κλάδος της επιπλοποιίας έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά μιας ώριμης βιομηχανίας, με περιορισμένες δυνατότητες 
ανάπτυξης αλλά και μεγαλύτερους κινδύνους για μία πιθανή επερχόμενη 
ύφεση.

Οι περιορισμένες επιδόσεις του κλάδου της επιπλοποιίας μπορούν να 
εξηγηθούν με τη συσχέτιση του κλάδου με δημογραφικούς και 
οικονομικούς παράγοντες. Η δημογραφική τάση στην Ευρώπη παρέμεινε 
στατική τα τελευταία 20 χρόνια, επιφέροντας τη λήξη της μεγάλης 
έκρηξης στις επενδύσεις οικιακού εξοπλισμού. Ως αποτέλεσμα η αγορά 
επίπλων έχει τώρα μεγαλύτερες δυσκολίες στον ανταγωνισμό με άλλα 
προϊόντα και υπηρεσίες που ζητούνται από τους καταναλωτές. Η 
κατανάλωση επίπλων στην πραγματικότητα είναι μικρότερη από την 
ιδιωτική κατανάλωση γενικότερα δεικνύοντας ότι η αγορά έχει φτάσει 
στο στάδιο της ωριμότητας. Οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες δεν 
βοήθησαν τον κλάδο. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης ακολούθησαν 
περιοριστική πολιτική προκειμένου να ρυθμίσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, και με τον τρόπο αυτό επηρέασαν την ατομική κατανάλωση, ιδίως 
για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως το έπιπλο.

Η Ευρωπαϊκή παραγωγή επίπλου κατά το 1996 ήταν 63 δις. ECU μεταξύ 
των οποίων τα 10 δις ECU ήταν για έπιπλα σαλονιού, τα 9 δις ECU για 
έπιπλα κουζίνας, τα 8 δις ECU για έπιπλα γραφείου και τα 36 δις ECU για 
διάφορα έπιπλα, (περιλαμβάνοντας έπιπλα οικίας καθώς και έπιπλα για 
ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ). Το 36% της παραγωγής ήταν στην
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Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο και Ελβετία, το 33% της παραγωγής 
ήταν στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία και το 22% της 
παραγωγής ήταν στην Γαλλία, Ην Βασίλειο και Ιρλανδία, ενώ το 9% της 
παραγωγής ήταν στην Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Νορβηγία.

Ο κατακερματισμός της ζήτησης επίπλου είναι τέτοιος, ώστε η παραγωγή 
δεν μπορεί συνήθως να παράγει σε μεγάλες ποσότητες και ένας μόνο 
παραγωγός πολύ σπάνια έχει εξειδίκευση στην παραγωγή όλης της 
έκτασης των προϊόντων. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που η 
προσφορά επίπλου γίνεται κυρίως από μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις, πολύ λίγες εκ των 
οποίων είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, παρά την μικρή αλλαγή προς 
αυτή την κατεύθυνση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Το 1996 οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής επίπλων στην Ευρώπη 
παρήγαγαν το 18% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής. Από τις 50 
αυτές εταιρείες, οι 20 είχαν έδρα την Γερμανία, οι 8 τις Σκανδιναβικές 
χώρες, οι 7 την Γαλλία και οι 6 την Ιταλία. Όσων αφορά άλλους 
παράγοντες, η συγκέντρωση της προσφοράς είναι κάθε άλλο παρά 
ομοιόμορφη στην Ευρώπη. Οι προφανέστερες διαφορές είναι μεταξύ των 
χωρών της Νοτίου Ευρώπης, με μία εξαιρετικά κατακερματισμένη 
προσφορά επίπλων, και των άλλων μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπου 
παρατηρείται υψηλότερος βαθμός συγκέντρωσης. Η Γ ερμανία παρουσιάζει 
το μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης όπου περισσότερο από το 25% της 
προσφοράς κατέχεται από 10 μεγάλες εταιρείες.

Η κατανάλωση επίπλου στην Ευρώπη κατά το 1996 ήταν 60 δις ECU 
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων 9 δις ECU για έπιπλα σαλονιού, 9 δις 
ECU για έπιπλα κουζίνας, περίπου 7 δις ECU για έπιπλα γραφείου και 35 
δις ECU για διάφορα άλλα έπιπλα. Τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε έπιπλα 
παρουσίασαν η Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο και Ελβετία με 
ποσοστό 44,1% ακολουθεί η Γαλλία, Ην Βασίλειο και Ιρλανδία με 25,4% 
ακολούθως η Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία με 23% και τέλος η 
Σουηδία, Φινλανδία, Δανία και Νορβηγία με 7,4%. Η αναλογία της 
κατανάλωσης επίπλου προς την ολική κατανάλωση είναι περίπου 1,5% και 
η αναλογία αυτή είναι μεγαλύτερη στις Σκανδιναβικές χώρες και 
μικρότερη στο Βέλγιο και την Ελβετία.
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Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο 
επίπλου. Η Ιταλία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ην. Βασίλειο 
και Ισπανία είναι μεγάλοι εξαγωγείς. Η Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, 
Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αυστρία είναι μεγάλοι εισαγωγείς επίπλου. 
Οι τελευταίες τάσεις σχετικά με το διεθνές εμπόριο επίπλου έχουν ως 
εξής :

• Το εμπόριο επίπλου μεταξύ των χωρών της Ε.Ε γίνεται όλο και 
μικρότερου ενδιαφέροντος (ωριμότητα της αγοράς).

• Η Γερμανία, ακολουθούμενη από την Ιταλία έχουν αρχίσει να μπαίνουν 
δυναμικά στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και στην Ρωσία.

• Ο ανταγωνισμός από τις χώρες της Ασίας αρχίζει να εντείνεται.
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3. Η Ελληνική Επιπλοποιία
3.1. Γενικά

Ο κλάδος του επίπλου θεωρείται ως υποσύνολο του τομέα που 
αναφέρεται στην μεταποίηση του ξύλου και των προϊόντων του. Στις 
διάφορες έρευνες και μελέτες 1,5,β'24’25'26 που έχουν γίνει πάνω στον κλάδο 
δίνονται διαφορετικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων 
του κλάδου και των απασχολούμενων σε αυτές. Επειδή οι διαφορές αυτές 
είναι μικρές και δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά την εικόνα του κλάδου, η 
παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται κυρίως στην επεξεργασία 
απογραφικών στοιχείων της ΕΣΥΕ. Δυστυχώς τα πιο πρόσφατα και 
ολοκληρωμένα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας για τον κλάδο ήταν 
μέχρι το έτος 1988. Παρόλα αυτά η κατάσταση του κλάδου για το χρονικό 
διάστημα 1989-1997 δεν παρουσίασε μέχρι σήμερα σημαντικές διαφορές 
και παραμένει κατά προσέγγιση η ίδια με μάλλον τάση συρρίκνωσης33 
όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα στα παρακάτω κεφάλαια.

3.2. Μέγεθος του κλάδου Ξύλου-Επίπλου

Επειδή ο κλάδος του ξύλου σχετίζεται άμεσα με αυτόν του κλάδου του 
επίπλου, για το λόγο αυτό η ανάλυση θα περιλαμβάνει και τον κλάδο του 
ξύλου. Ο κλάδος του ξύλου χαρακτηρίζεται από την πρωτογενή παραγωγή 
προϊόντων όπως πριστή ξυλεία, μοριοσανίδες, ινοσανίδες κλπ, δηλαδή 
υλικών που χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία επίπλου, η οποία 
χαρακτηρίζεται και ως βιομηχανία δευτερογενούς επεξεργασίας.

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ5625 ο τομέας του ξύλου διακρίνεται σε τρεις 
κλάδους, αυτούς του Ξύλου-Φελού, του Επίπλου και του Χάρτου (Βλ. 
Πίνακα 2). Επειδή ο κλάδος χάρτου δεν σχετίζεται άμεσα με την 
επιπλοποιία η ανάλυση που ακολουθεί περιορίζεται στους κλάδους ξύλου- 
φελού και επίπλου (Πίνακας 3)

Από τα στοιχεία των Πινάκων 2 και 3 προκύπτει ότι στους κλάδους 
Ξύλου-Επίπλου λειτουργούν περί τις 23.000 επιχειρήσεις (απογραφή 
1988) και απασχολούνται σε αυτές περί τα 61.000 άτομα. Στο σύνολο της 
μεταποίησης της Ελλάδας (αριθμός επιχειρήσεων 145.000 και αριθμός 
απασχολουμένων 700.000 άτομα (1988)) ο κλάδος του ξύλου - επίπλου 
περιλαμβάνει το 16% των επιχειρήσεων και το 9% περίπου των
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απασχολούμενων. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο κλάδος του ξύλου-επίπλου 
αποτελεί το μεγαλύτερο από πλευράς αριθμού καταστημάτων κλάδο της 
ελληνικής μεταποίησης, και τον 4° κατά σειρά από πλευράς αριθμού 
απασχολούμενων. Γεγονός όμως είναι η χαρακτηριστική συρρίκνωση του 
κλάδου αν κρίνουμε από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ που 
δείχνουν ότι το 1995 χορηγήθηκαν μόλις 56 νέες άδειες λειτουργίας για 
νέες επιχειρήσεις και εγκαταστάθηκε συνολικά εξοπλισμός 2.505 HP, ενώ 
οι βεβαιώσεις απαλλαγών ήταν 279 και αντιστοιχούσαν σε 2.406 HP. 
Σημαντική είναι παρόλα αυτά η εγκατάσταση ιπποδύναμης που 
αντιστοιχεί στις 39 χορηγήσεις αδειών για επέκταση, που δόθηκαν κατά 
το 1995 και ανέρχεται σε 25.544 HP.

Πίνακας 2. Διάρθρωση του τομέα ξύλου
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ

ΞΥΛΟΥ - ΦΕΛΛΟΥ (25) Πριστήρια και μηχανική κατεργασία (251)
Κατασκευή οικοδομικών ειδών από ξύλο (252)
Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο (253)
Κατασκευή ειδών από φελλό και ξύλο (259)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (26) Κατασκευή μη μεταλλικών επίπλων και ειδών 
επιπλώσεων (261)
Κατασκευή μεταλλικών επίπλων (262)

ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΡΤΟΥ (27) Παραγωγή χαρτόμαζας (271)
κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι (272)

Πίνακας 3. Επιχειρήσεις και Απασχολούμενοι στον Τομέα Ξύλου 
Επίπλου

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔ.
ΚΛΑΔΟΥ

ΑΡ.ΚΑΤ ΜΕΣ. ΕΤΗΣ. ΑΠΑΣΧ. ΑΡ.ΚΑΤ ΜΕΣ. ΕΤΗΣ. ΑΠΑΣΧ ΙΣΧΥ

1984
25 13.805 33.532 12.428 31.390 321.469
26 11.209 31.679 10.220 30.197 166.963

1988
25 12.720 30.947 11.918 29.613 319.939
26 10.484 30.476 9.607 29.068 194.610
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3.3. Διάρθρωση του κλάδου Επίπλου
Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ5,6,25 το 1988 οι επιχειρήσεις 
επιπλοποιίας ανέρχονταν το 1984 σε 11.209 και το 1988 σε 10.484. και 
απασχολούσαν 31.679 και 30.476 εργαζόμενους αντίστοιχα. Στη 
δωδεκαετία 1972-1984 ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 12,8% 
και ο αριθμός των απασχολούμενων κατά 7,6%. Έχουμε δηλαδή μείωση 
της μέσης απασχόλησης κατά επιχείρηση. Στην τετραετία 1984-1988 
παρατηρείται μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά 6,5% και του 
αριθμού των απασχολουμένων κατά 3,8%. Παρατηρείται δηλαδή μία 
αύξηση του βαθμού απασχόλησης στις επιχειρήσεις σε σχέση με τον μέσο 
βαθμό απασχόλησης της δωδεκαετίας 1972-1984.

—Απασχολούμενοι 
—·— Επιχειρήσεις

Σχήμα 2. Διαχρονική μεταβολή των επιχειρήσεων και 
απασχολούμενων στο κλάδο επίπλου

Η διάρθρωση των επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους δίνεται στον 
Πίνακα 4. Το 95% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα 
(μέση απασχόληση κατά επιχείρηση 2,12 άτομα) και απασχολούν το 70% 
των εργαζομένων στον κλάδο. Το 87% των επιχειρήσεων απασχολούν 
λιγότερα από 4 άτομα (μέση απασχόληση κατά επιχείρηση 1,7 άτομα) και
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απασχολούν το 51% των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν 
στις επιχειρήσεις νάνου μεγέθους, οικο-βιοτεχνικού χαρακτήρα και όχι 
σπάνια οικογενειακού ή ατομικού χαρακτήρα. Αν ληφθεί υπόψη πως οι 
επιχειρήσεις αυτές κατά κανόνα λειτουργούν αυτοτελώς και δεν 
συνεργάζονται μεταξύ τους ή με μεγαλύτερες επιχειρήσεις σαν 
υπεργολάβοι, γίνεται φανερός ο ρόλος τους στα πλαίσια του κλάδου αλλά 
και της μεταποιητικής γενικά οικονομίας.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 προκύπτει επίσης ότι μόνο 472 
επιχειρήσεις, δηλ. το 4,7 του συνόλου, απασχολούν περισσότερα από 10 
άτομα (μέση απασχόληση κατά επιχείρηση 18,7 άτομα - 19,4 το 1984) και 
μπορούν να ενταχθούν στην μείζονα βιομηχανία. Στις επιχειρήσεις αυτές 
απασχολείται το 30% περίπου των εργαζομένων του κλάδου και 
παράγεται το 38% περίπου των επίπλων.

Πίνακας 4. Διάρθρωση του κλάδου επίπλου

Μέγεθος
(άτομα)

Επιχειρήσεις % Απασχολούμενοι % Μέση
απασχόληση

0-4 8985 86,97 15411 51,17 1,71
5-9 857 8,30 5546 18,41 6,47

10-19 379 3,67 5048 16,76 13,32
20-49 98 0,95 2764 9,18 28,20
50-99 8 0,08 512 1,70 64
> 100 4 0,04 837 2,78 209,25

ΣΥΝΟΛΟ 10331 100,00 30118 100.00

3.4. Κατηγορίες Επιχειρήσεων Επίπλου
Σύμφωνα με έρευνες1,5,6,25 το 91% των επιχειρήσεων Επίπλου ασχολείται 
με την παραγωγή του ξύλινου επίπλου και συναφών ειδών επιπλώσεως 
και μόνο το 4,5% ασχολείται με την παραγωγή μεταλλικών επίπλων 
(Πίνακας 5)
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Πίνακας 5. Κατηγορίες Επιχειρήσεων Επίπλων (%)
Επιχειρήσεις Απασχολούμενοι

Υποκλάδος 261 Ξύλινα Έπιπλα και 
είδη επιπλώσεις

91,51 88,77

Κατηγορία 2611 Ξύλινα έπιπλα 79,96 81,7
2612 Πλεκτά έπιπλα 1,58 1,42
2613 Ταπετσαρίες

επίπλων
9,97 5,65

Υποκλάδος 262 Μεταλλικά έπιπλα 8,49 11,25
Κατηγορία 2621 Μεταλλικά έπιπλα 

εκτός φερ-φορζέ
3,97 8,50

2622 Έπιπλα εκτός φερ- 
φορζέ

0,45 0,55

2623 Ταπετσαρίες 
μεταλλικών επίπλων

4,07 2,20

Σύνολο
κλάδου

Έπιπλα και είδη 
επιπλώσεως

100 100

3.5. Μηχανολογικός εξοπλισμός - Παραγωγικότητα.

Σύμφωνα με έρευνες και στατιστκά στοιχεία του κλάδου,15·625 ο 
εξοπλισμός των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου από άποψη 
εγκατεστημένης ισχύος παρουσιάζει πολύ σημαντική αύξηση την 
τελευταία τριακονταετία (Σχήμα 3). Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς του κλάδου ήταν το 1973 91.000 HP (μέση ισχύς 
κατά επιχείρηση 8,3 HP), το 1984 167.000 HP (μέση ισχύς 15,3 HP) και το 
1988 194.610 (μέση ισχύς 18,6 HP).

Είναι χαρακτηριστικό το ότι ενώ η μέση ανά επιχείρηση ισχύς αυξήθηκε με 
μεγάλο ρυθμό, το μέσο μέγεθος (απασχόληση) των επιχειρήσεων 
παρέμεινε σχεδόν σταθερό (παρουσίασε ελαφρά μείωση).
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Σχήμα 3. Διαχρονική μεταβολή της μέσης εγκατεστημένης ισχύος 
και απασχόληση κατά επιχείρηση

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα αναμένονταν τουλάχιστον ανάλογη 
βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου. Η σχετική όμως μείωση της 
παραγωγής επίπλου στην δεκαετία 1980 (Πίνακας 6) αποδεικνύει ότι ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός υποαξιοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό που 
φθάνει σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι και 70%. Σύμφωνα με πιο 
πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ η μείωση της παραγωγής επίπλου είναι 
χαρακτηριστική και στην περίοδο 1991-1996 (Πίνακας 7). Η 
υποαπασχόληση του εξοπλισμού επιβαρύνει σημαντικά όχι μόνο το 
κόστος παραγωγής, αλλά κυρίως την απόδοση των επενδύσεων του 
επιχειρηματία.

Πίνακας 6. Δείκτης Παραγωγής Επίπλου στην Ελλάδα & Ε.Ε.
1980 =100

ΕΤΟΣ
1981

ΕΛΛΑΔΑ
123,9

Ε·Ε.
99,6

1982 129,6 94,6
1983 85,3 93,7
1984 78,8 99,9
1985 87,6 109,4
1986 72,4 113,2
1987 66,6 120,6
1988 79,1 125,4

Πηγή: 1) ICAP, 2) PANORAMA OF EC INDUSTRY, 1990
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Πίνακας 7. Δείκτης Παραγωγής Επίπλου στην Ελλάδα.
1980 =100

ΕΤΟΣ Δείκτης
παραγωγής

1991 81
1992 78,6
1993 77,9
1994 79,8
1995 76
1996 75,9

Πηγή: 1) ΕΣΥΕ

Η αύξηση της ιπποδύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού των 
επιχειρήσεων προήλθε κυρίως από την τάση εγκατάστασης μέσα στις 
παλιές επιχειρήσεις νέων, δυσανάλογα μεγάλων για τις ανάγκες 
παραγωγής, μηχανημάτων και κατά ένα μικρό ποσοστό από την 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή τάση 
παραγωγικής αυτοτέλειας των επιχειρήσεων και χαρακτηρίζει το χαμηλό 
επιχειρηματικό επίπεδο των επιπλοποιών.

Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι παρά την ποσοτική βελτίωση της 
εγκατεστημένης ισχύος ο μηχανολογικός εξοπλισμός των επιχειρήσεων 
του κλάδου, με μικρές εξαιρέσεις, θεωρείται γενικά όχι σύγχρονος, 
ελλιπής και χωρίς οργανωμένη κατά χώρο και φάση παραγωγής διάταξη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδρυση και εγκατάσταση των διαφόρων 
βιοτεχνιών επίπλου έγινε κατά κανόνα χωρίς ιδιαίτερο σχεδίασμά από 
άποψη τοποθεσίας, απαραίτητων χώρων, δυναμικότητας, κατά χώρο 
διάταξης και συντονισμού παραγωγικής διαδικασίας. Ο υπερεξοπλισμός 
του κλάδου και η παραγωγική του αταξία δεν είναι άσχετα από το γεγονός 
ότι οι μελέτες και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως από τις 
εμπορικές αντιπροσωπείες μηχανημάτων για λογαριασμό των πελατών 
τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η ποιοτική αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτεί την 
χρησιμοποίηση σύγχρονων μηχανημάτων με numerical control και
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σύγχρονων μεθόδων παραγωγής που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και 
την ποιότητα παραγωγής. Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μηχανημάτων και 
μεθόδων παραγωγής, που είναι εκτεταμένη στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, προϋποθέτει μεγάλο μέγεθος επιχειρήσεων, εξειδίκευση 
παραγωγής, παραγωγική συνεργασία και ύπαρξη εξειδικευμένων 
στελεχών παραγωγής. Λίγες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου 
εκσυγχρονίζονται τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή.

Με βάση την απασχολούμενη κινητήρια δύναμη και τον αριθμό των 
απασχολούμενων η παραγωγικότητα του κλάδου θεωρείται, σε σύγκριση 
με την παραγωγικότητα των χωρών της Ε.Ε., πολύ χαμηλή. Στη χαμηλή 
παραγωγικότητα συμβάλλουν μεταξύ άλλων, το μικρό μέγεθος των 
επιχειρήσεων, ο χαμηλός βαθμός χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
η παραγωγική αταξία των επιχειρήσεων, η έλλειψη εξειδικευμένων 
στελεχών παραγωγής και σύγχρονης επιχειρηματικής αντίληψης, η 
έλλειψη τυποποίησης, ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης καθώς και το 
μικρό σχετικά μέγεθος της ελληνικής αγοράς επίπλου.

3.6. Προβλήματα του κλάδου της Ελληνικής Επιπλοποιίας

Τα προβλήματα της Ελληνικής επιπλοποιίας όπως προκύπτει από τα 
παραπάνω, τις διάφορες κλαδικές μελέτες, καθώς και από τα στοιχεία 
των ίδιων των επιχειρήσεων συνοψίζονται στα παρακάτω :5 6·24·25·26

1. Δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου που συνίστανται στον 
κατακερματισμό της παραγωγής του κλάδου σε έναν πολύ μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων (μικρού οικογενειακού και βιοτεχνικού 
χαρακτήρα). Το μικρό μέγεθος της επιχείρησης δεν ενθαρρύνει τον 
εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής 
διαδικασίας, καθώς και της απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού και την αγορά και χρήση τεχνογνωσίας. Ένα άλλο 
πρόβλημα που προκύπτει από το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων είναι 
και η αδυναμία του σε χρηματοπιστωτικά θέματα, στην προμήθεια 
πρώτων υλών, στην προώθηση των πωλήσεων και γενικότερα στην 
ορθολογική διαχείριση των πόρων (ανθρώπινο και τεχνολογικό δυναμικό 
των εταιρειών).
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2. Η ισχυρή τάση παραγωγικής αυτοτέλειας των επιχειρήσεων, η έλλειψη 
της εξειδίκευσης στην παραγωγή και η έλλειψη παραγωγικής 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
και ιδιαίτερα στις χώρες με μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, όπως 
η Ιταλία και η Ισπανία, επικρατεί η εξειδίκευση και η παραγωγική 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν 
οι επιχειρήσεις του κλάδου να αμβλύνουν τα προβλήματα παραγωγής, 
παραγωγικότητας, ποιότητας τελικών προϊόντων και εμπορίας, που 
προκύπτουν από το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων.

3. Ο σχετικά πεπαλαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, η μικρή 
απασχόλησή του, η παραγωγική αταξία των επιχειρήσεων (layout 
παραγωγής, οργάνωση παραγωγής), η έλλειψη βιομηχανικού 
σχεδιασμού της παραγωγής, τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών.

4. Η χαμηλή σχετικά ποιότητα των ελληνικών επίπλων, η έλλειψη 
ουσιαστικού και ανταγωνιστικού ελληνικού design (με κάποιες 
εξαιρέσεις φυσικά) και η επικράτηση της αντιγραφής ξένων σχεδίων 
επίπλων με σημαντική της περισσότερες φορές χρονική υστέρηση.

5. Η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και κρατικής καθοδήγησης. Σε 
αντίθεση με ότι συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης, στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα εξειδικευμένα κέντρα για την 
καθοδήγηση, ενημέρωση, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 
σύνταξη προδιαγραφών και μεθόδων ποιοτικού ελέγχου και γενικά για 
την τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη του κλάδου. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να σημειωθεί και η γενικότερη πίεση που δέχεται η βιοτεχνία 
επίπλου από την Πολιτεία με την ανεπαρκή χρηματοδότηση, το ρευστό 
φορολογικό καθεστώς, την έλλειψη κλαδικών μελετών και 
προγραμματισμού κλαδικής ανάπτυξης

6. Η έλλειψη ουσιαστικής επαγγελματικής οργάνωσης των επιχειρήσεων 
του κλάδου παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία 
χρόνια. Στην έλλειψη ουσιαστικής και συντονισμένης επαγγελματικής 
οργάνωσης των επιχειρήσεων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η έλλειψη 
μιας εθνικής πολιτικής για την στήριξη και αναβάθμιση του κλάδου. Σε 
όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες οι επιχειρήσεις του κλάδου επίπλου είναι 
ενωμένες σε μεγάλες κλαδικές οργανώσεις και συντονίζουν της εθνική
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κλαδική πολιτική των χωρών τους. Οι εθνικές αυτές κλαδικές ενώσεις 
έχουν ενωθεί (με εξαίρεση την Ελλάδα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Επιπλοποιών που συντονίζει και στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την 
ανάπτυξη του κλάδου.

7. Τελευταίο και καθοριστικό πρόβλημα του κλάδου της Ελληνικής 
Επιπλοποιίας είναι η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών και η έλλειψη 
σε όλα τα επίπεδα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον σχεδίασμά και 
στην τεχνολογία παραγωγής, στην οικονομία και στην αγορά του 
επίπλου. Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί το παράδειγμα της Ε.Β.Ε. 
Διπλάρειου Σχολής που επαναλειτούργησε τα τελευταία τρία χρόνια 
και τα πρώτα εξειδικευμένα στελέχη-τεχνίτες επιπλοποιίας 
αποφοίτησαν από αυτήν το 1996.

3.7. Η αγορά-ανταγωνιστικότητα Ελληνικού επίπλου.

Μετά την παρουσίαση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος της επιπλοποιίας εγχώρια, εύλογο αποτέλεσμα είναι η πολύ 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα του κλάδου της Ελληνικής Επιπλοποιίας, η 
οποία αναμένεται να ελαττωθεί ακόμη περισσότερο αφού η τάση των 
κατασκευαστών επίπλου στις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι η 
διεύρυνση των αγορών τους με εξαγωγές των προϊόντων τους, μιας κι ο 
κλάδος της επιπλοποιίας στην Ευρώπη έχει φτάσει σε επίπεδα κορεσμού 
της αγοράς. 283940

Στο γεγονός αυτό συνηγορούν και τα στοιχεία που παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακα 8), όπου και διαφαίνεται η πολύ χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Επιπλοποιίας, η οποία κατέχει 
συγκριτικά και αναλογικά με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον υψηλότερο 
βαθμό εισαγωγών. 32

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα 
πραγματοποίησε εισαγωγές αξίας 111,7 εκατ. ECU, ενώ οι Ελληνικές 
εξαγωγές ήταν 22,9 εκατ. ECU. Παρατηρούμε συνεπώς ένα σημαντικά 
μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο στον κλάδο της τάξης των 88.8 εκατ. ECU.
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Πίνακας 8. Εισαγωγές/Εξαγωγές επίπλων στις χώρες της Ε.Ε 
κατά το 1994.

(εκατ. ECU)
Εισάγω

Ενδοκοινοτικές
γές
Εκτος Ε.Ε

Εξαγωι
Ενδοκοινοτικές

ίές
Εκτος Ε.Ε

Γαλλία 1902,6 509,7 1449,5 891,2
Βέλγιο 1098,9 236 1272 1168,8
Ολλανδία 1297,8 326,2 716,4 589,1
Γ ερμανία 3248,2 2438,7 3231,1 1558,9
Ιταλία 218 179 5546,8 3235,1
Μεγ. Βρετανία 906 559,8 894,5 513,1
Ιρλανδία 99,1 16,8 80,4 60,2
Δανία 108,9 177,2 1456 894,7
Ελλάδα 97,1 14,6 22,9 5,5
Πορτογαλία 141,4 124,5 171,1 146,3
Ισπανία 339,4 67,4 728,1 394,1
Σύνολο 9457,4 4649,9 9457 6111,8
Σύνολο 14.107,3 15.568,8

Πηγή: 1) UEA, 1994
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Σχήμα 4. Εισαγωγές/Εξαγωγές προϊόντων επιπλοποιίας στις χώρες της 
Ε.Ε (τιμές σε εκατ. ECU).
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Το γεγονός όμως είναι ότι διαχρονικά ο κλάδος του επίπλου, παρουσιάζει 
αυξητική πορεία στα μεγέθη της αγοράς, όπως αυτά καταγράφονται από 
την φαινομενική κατανάλωση. ‘Έτσι, την περίοδο 1980-1986 παρουσιάζει 
μέση ετήσια αύξηση 17,8%, ενώ την επόμενη εξαετία απογειώνεται και 
φθάνει στο 23,6%, οδηγώντας σε μία ετήσια αύξηση για το σύνολο της 
δωδεκαετίας κατά 20,6%. Αναλυτικά τα μεγέθη της αγοράς, καθώς και 
των εισαγωγών και των εξαγωγών, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 
(Πίνακα 9).6

Πίνακας 9. Μέγεθος αγοράς του κλάδου επιπλοποιίας στην 
Ελλάδα.

(ποσά εκάτ. δρχ)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Φαινομενική
κατανάλωση

58.946 71.028 96.578 118.594 137.158 159.796 174.303 192.402

Εξαγωγές 505 392 708 1.180 1.394 3.032 6.343 7.086
Εισαγωγές 3.572 5.536 11.642 17.057 21.856 25.778 26.759 31.751
Εισ. διείσδυση 6,1 7,8 12,1 14,4 15,9 16,1 15,4 16,5

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατεθεί το γεγονός ότι η αύξηση της 
φαινομενικής κατανάλωσης δεν σημαίνει ότι εγχώρια ο κλάδος των 
Ελλήνων κατασκευαστών επίπλων αναπτύσσεται γιατί, όπως φαίνεται και 
από τον Πίνακα 9, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αύξησης του μεγέθους της 
αγοράς έχει καταληφθεί από εισαγωγές, οι οποίες σημειωτέον ότι 
παρουσιάζουν συνεχόμενα αυξητικό χαρακτήρα.

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος της 
Ελληνικής επιπλοποιίας διέρχεται από μία σημαντική κρίση, γιατί δεν 
κατάφερε να συμβαδίσει με τις αλλαγές τόσο του εξωτερικού 
περιβάλλοντος του (ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, και σημαντικότατες 
διαρθρωτικές αλλαγές στις βιομηχανίες των άλλων χωρών), καθώς και 
στις αλλαγές του εσωτερικού του περιβάλλοντος (πχ το χαμηλότατο 
ποσοστό επιχειρηματικής εξειδίκευσης των στελεχών, παρά τις 
δεξιότητες που αυτοί κατέχουν).
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4. Η παραγωγή του Ξύλινου Επίπλου

4.1. Εισαγωγή - Γενικά.

Η παραγωγή του ξύλινου επίπλου μπορεί να υποδιαιρεθεί στις εξής 
παρακάτω γενικές κατηγορίες: 33

• Έπιπλο τεχνολογίας

• Έπιπλο επίπεδων επιφανειών

• Έπιπλο ξύλινο παραγωγής

• Χειροποίητο έπιπλο (μοναδικών κομματιών).

4.1.1. Έπιπλο Τεχνολογίας.

Της παραγωγής του επίπλου τεχνολογίας προηγείται η εμπεριστατωμένη 
έρευνα της αγοράς, η συγκέντρωση των ομοειδών προϊόντων, ο 
καθορισμός του στόχου, τιμής και μορφής και λειτουργίας του επίπλου. 
Καθορίζεται επίσης η αγορά στόχος.

Όταν συλλεχθούν και αναλυθούν τα ανωτέρω στοιχεία ο μορφολόγος 
αρχίζει με τον σχεδίασμά του επίπλου. Ο μορφολόγος έχει σαν 
αντικείμενο την έμπνευση της γραμμής και είναι ο δημιουργός του 
σχεδίου (design). Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του προϊόντος 
από τον μορφολόγο ακολουθεί ο βιομηχανικός σχεδιαστής, ο οποίος έχει 
ως αντικείμενο εργασίας την δημιουργία του κατασκευαστικού σχεδίου 
και την κατάστρωση του φασεολογίου εργασιών, καθώς και τον 
υπολογισμό του προϋπολογιστικού κόστους. Ο βιομηχανικός σχεδιαστής 
για την ολοκλήρωση των ανωτέρω λαμβάνει υπόψη τον διαθέσιμο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, τις τυποποιημένες πρώτες ύλες, τις ύλες μασσίφ 
και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στην διάθεσή του. Στη συνέχεια ο 
κατασκευαστής ή η ομάδα των κατασκευαστών μοντέλων θα 
κατασκευάσει τα προπλάσματα, τα καλούπια και θα καθορισθούν οι 
τεχνικοί έλεγχοι ποιότητας και λειτουργίας. Το προϊόν δίνεται στην 
παραγωγή ενώ παράλληλα γίνεται η διερεύνηση των στόχων από πλευράς 
τελικού επιδιωκόμενου design, ακολουθεί η χάραξη της πολιτικής για την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά και γίνονται οι προϋπολογισμοί 
πωλήσεων. Το τελικό στάδιο είναι η προώθηση του προϊόντος στην

21



ΜΕΡΟΣ 1°: Η Βιομηχανία Επίπλου στην Ελλάδα

αγορά. Με τις διαδικασίες αυτές η Ελβετική εταιρεία ‘GIRSBERGER’ 
λανσάρισε μία τελείως νέα ιδέα αρθρωτής καρέκλας του αρχιτέκτονα 
Makiol τρία χρόνια μετά την παρουσίασή της στους υπεύθυνους της 
εταιρείας.33

4.1.2. Έπιπλο Επίπεδων Επιφανειών.

Το έπιπλο επίπεδων επιφανειών (μαθηματικής σκέψης) έχει τις ρίζες του 
στην ανάπτυξη των βιομηχανικών πάνελς ξύλου μετά τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο. Τα έπιπλα επίπεδων επιφανειών κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου 
από επενδεδυμένες με ξυλόφυλα ή συνθετικά φύλλα ξυλοπλάκες 
(μοριοσανίδες, ινοσανίδες). Ο υποκλάδος αυτός της βιομηχανίας ξύλινου 
επίπλου είναι αυτός που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό 
αυτοματοποίησης. Ο τεμαχισμός των φύλλων μοριοσανίδων και 
ινοσανίδων, η επένδυσή τους (ξυλόφυλα, μελαμίνες), η πλαστικοποίηση, 
το γώνιασμα, το τρύπημα, τα περιθώρια, το λουστράρισμα μπορούν να 
γίνουν αυτόματα. Η αλλαγή της νοοτροπίας των τεχνικών αυτής της 
παραγωγής είναι ριζική. Εδώ η παραγωγή απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, 
καλούπια έτσι ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη ακρίβεια διαστάσεων κλπ 
στοιχείων για να επιβεβαιωθεί η άψογη ποιότητα. Η επένδυση των 
εγκαταστάσεων συναρτάται άμεσα με την παραγωγικότητα του 
εργοστασίου. Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει και το μεγαλύτερο βαθμό 
επένδυσης παγίων κεφαλαίων λόγω της αυτοματοποίησης των 
διαδικασιών παραγωγής.

4.1.3. Έιτιπλο ξύλινο παραγωγής.

Ο υποκλάδος αυτός χαρακτηρίζεται από τις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν κυρίως το μασίφ ξύλο για την παραγωγή των προϊόντων 
τους. Αποτελεί την εκβιομηχάνιση της παραδοσιακής επιπλοποιίας με 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την χαμηλή τιμή των τελικών 
προϊόντων και κατά συνέπεια την διεύρυνση της αγοράς. Οι Σκανδιναβοί, 
οι Ιταλοί και στη συνέχεια οι Γερμανοί και οι Ισπανοί πρωταγωνιστούν 
στον κλάδο αυτό της βιομηχανίας του επίπλου. Ο κλάδος αυτός είναι ο 
σημαντικότερος στην χώρα μας από την άποψη του αριθμού 
επιχειρήσεων.

22



ΜΕΡΟΣ 1° : Η Βιομηχανία Επίπλου στην Ελλάδα

4.1.4. Χειροποίητο Έπιπλο.

Το έπιπλο αυτό σπανίζει πλέον στις διεθνείς αγορές. Συνήθως 
δημιουργείται από μικρές μονάδες με ιδιαίτερη προσφορά τεχνολογίας 
και μορφολογίας. Η φιλοσοφία πίσω από την κατασκευή αυτών των 
επίπλων είναι ότι δεν περιορίζεται στη μηχανική κατεργασία, αλλά εκεί 
που η δυνατότητα της μηχανής σταματά το ρόλο έχει ο ανθρώπινος 
παράγοντας. Η παραγωγή και η παραγωγικότητα των μονάδων είναι μικρή 
και υψηλό κόστος. Από την άλλη πλευρά η μορφολογική του πρωτοτυπία, 
η μοναδικότητα της παραγωγής του και η ευελιξία των επιχειρήσεων που 
το παράγουν αντισταθμίζουν τα ελαττώματά του. Βέβαια το χειροποίητο 
έπιπλο είναι σε φθίνουσα κατάσταση αφού περισσότερο από το 60% της 
τιμής πωλήσεώς του καταλαμβάνει το εργατικό κόστος.

Η χώρα μας στερείται με ελάχιστες εξαιρέσεις την δυνατότητα 
κατασκευής επίπλων τεχνολογίας, των οποίων η κατασκευή προϋποθέτει 
σημαντική επένδυση σε χρόνο και χρήμα μέχρι το λανσάρισμα του τελικού 
προϊόντος στην αγορά. Οι βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων επιπλοποιίας 
που απαντώνται στην Ελλάδα είναι αυτές που παράγουν το Ξύλινο 
Έπιπλο (καρέκλες, σαλόνια, σύνθετα, κλπ), και το Έπιπλο Επίπεδων 
Επιφανειών (γραφεία, έπιπλα κουζίνας, συρτάρια κλπ). Στα κεφάλαια που 
ακολουθούν γίνεται μια πλήρης και εμπεριστατωμένη περιγραφή των 
παραγωγικών συστημάτων που ακολουθούνται στις δύο αυτές κατηγορίες 
βιομηχανιών παραγωγής επίπλου.
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5. Η Διαδικασία Παραγωγής Επίπλου.

5.1. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης που επηρεάζουν την 
διαδικασία παραγωγής Επίπλου.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η βιομηχανική ανάπτυξη έκανε δυνατή 
την παραγωγή σε μικρή κλίμακα διαφοροποιημένων προϊόντων επίπλου 
για μία αυξανόμενη αγορά. Εως τις αρχές της δεκαετία του 1970 η 
παραγωγή όσο το δυνατό μεγαλύτερων ποσοτήτων προκειμένου να 
επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας ήταν η μέθοδος που πρωτογενώς 
χρησιμοποιούνταν προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα και τιμή 
στα τελικά προϊόντα. Η παραγωγοί στηριζόταν στη φιλοσοφία ότι 
«υπάρχει αγορά για όλους - There is room for everyone» και η παραγωγή 
όσο το δυνατό μεγαλύτερων ποσοτήτων ήταν η βασική πολιτική των 
επιχειρήσεων. Η αρχή που διακατείχε τους παραγωγούς δεν απείχε πολύ 
από την αντίληψη του Henry Ford, ο οποίος στις αρχές του αιώνα 
κατασκεύαζε αυτοκίνητα «of any color whatsoever provided it was black» 
θέλοντας να τονίσει ότι αυτός δημιουργούσε την αγορά kol έσπρωχνε 
τους καταναλωτές να αγοράσουν.21

Η κατάσταση αυτή όμως άλλαξε καθώς στα χρόνια που ακολούθησαν η 
σχέση προσφοράς και η ζήτησης επίπλων έπαψε να είναι τόσο ευνοϊκή και 
ο ανταγωνισμός άρχισε να γίνεται μεγάλος. Οι οικονομίες κλίμακας δεν 
ήταν πια ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η παραγωγή μεγάλων παρτίδων 
δεν μπορούσε πια να συμβαδίσει με τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες 
της αγοράς. Οσο οι παρτίδες που παράγονταν αυξάνονταν, τόσο 
αυξάνονταν και τα έξοδα κεφαλαίου (μηχανολογικός εξοπλισμός κτίρια) 
που απαιτούνταν για να παραχθούν αυτές οι «μεγάλες» παρτίδες 
ημιετοίμων προϊόντων και τελικών προϊόντων, ενώ τα έξοδα διοίκησης και 
διαχείρισης αυξανόταν στον ίδιο βαθμό. Η αγορά που άρχιζε πλέον να 
διαμορφώνεται στον κλάδο του επίπλου, και σήμερα έχει πλέον εδραιωθεί 
διεθνώς, χαρακτηρίζονταν από μεγάλη αστάθεια και συγκεκριμενοποίηση 
σε προϊόντα (exactation), η ζήτηση σε έπιπλα δεν χαρακτηρίζονταν πλέον 
από τη γνωστή στους επιπλοποιούς ρήση «Επιπλο για όλους» αλλά 
αντικαταστάθηκε από την ρήση «Επιπλο για τον καθένα» ενώ αυξήθηκε
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επίσης η απαίτηση για την μείωση στο ελάχιστο των χρόνων παράδοσης 
και επιζητούνταν πλέον η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.20 21

Σήμερα η αγορά του επίπλου δεν χαρακτηρίζεται πλέον από την 
φιλοσοφία «υπάρχει αγορά για όλους» αλλά αντικαταστάθηκε πλέον από 
το «υπάρχει αγορά μόνον για τους καλύτερους». Η οικονομία κλίμακας 
(economy of scale) η οποία έχει στατικό χαρακτήρα σταδιακά 
αντικαταστάθηκε από τη δυναμική οικονομία (capacity economy), η οποία 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυναμικής προσαρμογής. Στην 
βιομηχανία επίπλου η έννοια της ευελιξίας έχει εξελιχθεί σε απολύτως 
απαραίτητο μέσο για επιβίωση καθώς και στρατηγικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.19·20·21·22

Ετσι σήμερα οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τις ταχύτατες αλλαγές 
στην βιομηχανία επίπλου είναι :21,22

• η συνεχής αλλαγή των τάσεων της αγοράς και της ζήτησης για 
προϊόντα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών και ειδικότερα 
του κάθε συγκεκριμένου πελάτη και

• οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής, που 
προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην παραγωγή καθιστώντας την 
περισσότερο ευέλικτη.

Αυτοί οι παράγοντες σήμερα είναι απόλυτα αλληλοεξαρτώμενοι και 
συνεργηστικοί (synergistic). Οσο περισσότερο ευέλικτα καθίστανται τα 
συστήματα παραγωγής, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυνατότητα για 
διεύρυνση στην παραγωγή περισσότερων τύπων και μοντέλων τελικών 
προϊόντων και προϊόντων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των 
πελατών.21

Βέβαια τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής είναι εντάσεως πληροφορίας 
(information intensive) και προκειμένου να εφαρμοσθούν πλήρως 
προϋποθέτουν μεγάλες οργανωσιακές αλλαγές στους τομείς όπου αυτά 
θα εφαρμοσθούν και στην ίδια την κουλτούρα της επιχείρησης. Η 
εφαρμογή λοιπόν τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να γίνεται στους τομείς 
όπου και επιδέχεται οργανωσιακή αλλαγή και το κυριότερο να γίνονται 
σταδιακά γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιπλοποιία είναι και 
παραμένει σημαντικότατο στοιχείο στην διαδικασία παραγωγής του 
επίπλου.19·20·21·22’23
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5.2. Επιπλοποιός και Επιπλοποιία.

Παρά τις λύσεις που παρέχει η τεχνολογία στο θέμα της ευελιξίας της 
παραγωγικής διαδικασίας, (βλ Κεφ 5.1.) δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η 
ικανότητα των στελεχών των βιομηχανιών επίπλων και δή του ταλέντου 
των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι συγκέντρωσαν εμπειρικά όλη εκείνη των 
γνώση και εξειδίκευση που απαιτούνται -γνώση του ξύλου ως υλικού και 
γνώση της λειτουργίας των μηχανημάτων επεξεργασίας- και κατάφεραν 
να αναλάβουν την ευθύνη λειτουργίας επιχειρήσεων να λαμβάνουν οι ίδιοι 
όλές τις αποφάσεις, ακόμη και σε καθημερινή βάση, και να οδηγήσουν 
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν απλά εργατοτεχνίτες σε 
επιχειρήσεις που λειτουργούν ανταγωνιστικά σε εθνικά και διεθνή 
επίπεδα. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο παράδειγμα της Ιταλικής 
βιομηχανίας επίπλου, η οποία βασίσθηκε κυριολεκτικά στις ικανότητες 
αυτοδιδασκό μενών επιχειρηματιών του κλάδου προκειμένου να γίνει μία 
από τις σημαντικότερες βιομηχανίες επιπλοποιίας στον κόσμο.21,22’29

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει μία παρουσίαση των δύο βασικών 
μορφών γνώσης μέσα σε μία επιχείρηση, της σιωπηρής (tacit knowledge) 
και της κωδικοποιημένης (codified knowledge)36,40

Μερικοί τύποι γνώσης μπορούν μόνο να αποκτηθούν μέσο της εμπειρίας 
και δεν μπορούν να μεταδοθούν ευρέως μέσο κάποιων τυποποιημένων 
μορφών. 7

Σύμφωνα με τον Polanyi1516 αυτή η γνώση παραμένει αποκλειστική ως
«σιωπηρή γνώση» (tacit knowledge).

Η κωδικοποιημένη γνώση (codified knowledge) μπορεί να μεταδοθεί 
με την χρήση συμβόλων και γλώσσας. Με το τρόπο αυτό έχει την 
δυνατότητα να είναι εμπορεύσιμη. 36

Η ικανότητα των επιχειρηματιών αυτών (innovators) είναι ένας βασικός 
παράγοντας επιτυχίας των επιχειρήσεων γιατί όλες τις πληροφορίες για 
ολόκληρο το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης συγκεντρώνονται, 
ελέγχονται, αξιολογούνται και καταγράφονται από αυτούς ως 
κωδικοποιημένη γνώση ενώ παράλληλα στο μυαλό των επιχειρηματιών
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αυτών είναι καταγεγραμμένη όλη η ιστορία και εμπειρία, της οργάνωσης 
ως σιωπηρή μορφή γνώσης.

Η μη κωδικοποιημένη αυτή γνώση των επιχειρηματιών του κλάδου της 
επιπλοποιίας (tacit Knowledge) είναι ίσως ο βασικός παράγοντας που 
εξηγεί το φαινόμενο της αποτυχίας που παρουσιάζεται πολλές φορές σε 
νέες γενεές top executives. Επίσης εξηγεί και τα φαινόμενα αποτυχίας 
που παρουσιάσθηκαν κατά την αλλαγή από την παραδοσιακή στατική 
διαδικασία παραγωγής σε ευέλικτα δυναμικά και αναβαθμισμένα 
συστήματα παραγωγής (τεχνολογικά).20,21,22

Έπειτα ας μην ξεχνούμε το γεγονός ότι η επιτυχής εφαρμογή της 
σύγχρονης τεχνολογίας στις διαδικασίες παραγωγής μιας βιομηχανικής 
μονάδας απαιτεί τα εξής :21,22

• Τεχνολογική ετοιμότητα (σωστά σχεδιασμένα προϊόντα και αποδοτικές 
διαδικασίες).

• Τεχνολογικός σχεδιασμός (γνώση του τι χρειάζεται αυτοματοποίηση).

• Τεχνολογική επιλογή (επιλογή του κατάλληλου επιπέδου 
αυτοματοποίησης).

• Τεχνολογική ολοκλήρωση (στρατηγική για την σταδιακή εφαρμογή της 
αυτοματοποίησης).

Στην Ελλάδα επειδή οι επιχειρήσεις του κλάδου σχεδόν στο σύνολό τους 
είναι οικογενειακού τύπου (εμπειροτέχνες), με τα όσα αρνητικά αυτό 
συνεπάγεται, παρουσιάζεται το φαινόμενο της αδυναμίας συνέχισης της 
λειτουργίας της επιχείρησης μετά την δεύτερη γενιά, εξαιτίας της 
έλλειψης του απαιτούμενου know-how των νεότερων γενεών για την 
ανάληψη των καθηκόντων διοίκησης της μονάδας.

5.3. Τα είδη των παραγωγικών διαδικασιών (Ανασκόπηση 
Βιβλιογραφίας).

Πριν γίνει η περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών που συναντώνται 
στις βιομηχανίες παραγωγής ξύλινου επίπλου και επίπλου επίπεδων 
επιφανειών είναι σκόπιμο να γίνει μία γενική παρουσίαση των ειδών 
παραγωγικών διαδικασιών, όπως αυτές συναντώνται σήμερα και έχουν
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προσδιορισθεί και οριοθετηθεί από την επιστήμη διοίκησης
επιχειρήσεων.8,17

Τα είδη των παραγωγικών διαδικασιών που συναντώνται
διαφοροποιούνται σε δύο σημεία :

• Την ποικιλία, δηλαδή τον αριθμό των διαφορετικών παραγόμενων 
προϊόντων και

• Την ποσότητα, δηλαδή τον παραγόμενο αριθμό των προϊόντων.

Στηριζόμενη στα δύο αυτά σημεία η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται σε 
πέντε είδη παραγωγικών διαδικασιών, η σύντομη περιγραφή των οποίων 
γίνεται παρακάτω :

• Project Production

• Job shop Production

• Batch Production

• Mass Production

• Continuous flow Production.

5.3.1. Project Production (Κατασκευή κατά παραγγελία).

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαδικασίες παραγωγής κατά τις οποίες 
παράγεται ένα μόνο προϊόν κατά παραγγελία του πελάτη. Κάθε προϊόν 
είναι ουσιαστικά μοναδικό και η διαδικασία χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ποικιλία και ελάχιστη τυποποίηση. Η ευελιξία (flexibility), δηλαδή η ευκολία 
με την οποία θα πρέπει να οργανώνονται οι διαδικασίες για την παραγωγή 
του προϊόντος θα πρέπει να είναι υψηλή ώστε να αντιμετωπίζονται με 
επιτυχία οι απρόβλεπτες καταστάσεις και τα προβλήματα που τις 
διαδέχονται. Οι διαδικασίες αυτές οργανώνονται συνήθως γύρω από το 
προϊόν, οπότε και δεν χρειάζονται παγιωμένες εγκαταστάσεις. 
Παράδειγμα προϊόντων που απαιτούν αυτή τη διαδικασία παραγωγής είναι 
τα πλοία, τα κτίρια κλπ.
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5.3.2. Job Sop Production.

Αυτή η διαδικασία παραγωγής ακολουθείται από επιχειρήσεις που 
παράγουν πολλά διαφορετικά προϊόντα σε πολύ χαμηλές ποσότητες. 
Αποτελεί ουσιαστικά μια τυπική διαδικασία κατά την οποία τα 
κατασκευαζόμενα προϊόντα έχουν χαρακτηριστικά τα οποία έχουν 
προσδιοριστεί από τους πελάτες (παραγγελίες πελατών). 
Χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός γενικής - χρησιμότητας ο 
οποίος πρέπει να ρυθμίζεται (set up) προσεκτικά κάθε φορά που θα 
αλλάζει το είδος προϊόντος που παράγεται (change over). Διαφορετικά 
προϊόντα κατά την διάρκεια της παραγωγής τους μπορεί και να 
διέρχονται από διαφορετικούς σταθμούς -μηχανήματα. Αυτό προϋποθέτει 
μεγάλη ευελιξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένο 
προσωπικό. Επειδή κάθε προϊόν πιθανώς να περάσει από περιορισμένο 
αριθμό μηχανημάτων κατά την διάρκεια της παραγωγής του, η 
χρησιμότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού μπορεί να είναι μικρή. 
Αντιθέτως, αναλόγως με το υπάρχον πρόγραμμα παραγωγής, μπορεί να 
υπάρξουν ‘στενώσεις’ (bottlenecks), δηλαδή να παρουσιάζεται το 
φαινόμενο ορισμένα στάδια παραγωγής να είναι προσωρινά 
υπερφορτωμένα. Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων κάνει τον προγραμματισμό 
της παραγωγής και τον έλεγχο των εργασιών πολύ δύσκολο. Αυτή η 
κατηγορία παραγωγικής διαδικασίας συνήθως έχει υψηλό κόστος ανά 
τεμάχιο.

Παράδειγμα προϊόντων που απαιτούν αυτού του είδους τη διαδικασία 
είναι τα ιατρικά μηχανήματα, οι εκτυπωτές, ορισμένα ειδικά οχήματα 
κ.τ.λ.

5.3.3. Batch Production.

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράφει τις παραγωγικές εκείνες 
διαδικασίες κατά τις οποίες παράγονται παρτίδες από περίπου όμοια 
προϊόντα τα οποία απαιτούν για την παραγωγή τους τον ίδιο 
μηχανολογικό εξοπλισμό. Το παραγωγικό σύστημα στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να γίνεται η χρήση εξοπλισμού γενικής 
χρησιμότητας. Το παραγωγικό αυτό σύστημα μπορεί να χαρακτηρισθεί 
σαν μία ενδιάμεση κατάσταση των συστημάτων Job Shop και Mass
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Production, όπου οι ποσότητες δεν δικαιολογούν την ύπαρξη μαζικής 
παραγωγής, εντούτοις προσφέρει κάποιες οικονομίες κλίμακας από την 
άποψη ότι ελαττώνεται το set-up κόστος των μηχανημάτων λόγω της 
παραγωγής παρτίδων.

Σε αυτή την κατηγορία συστημάτων παραγωγής ανήκουν τα εργοστάσια 
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, παραγωγή ρούχων, τροφίμων 
κ.τ.λ.

5.3.4. Mass Production (Μαζικής Παραγωγής).

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράφει τις κατηγορίες εκείνες 
των παραγωγικών συστημάτων όπου υπάρχει παραγωγή σε σειρά κατά 
την οποία παράγονται μεγάλες ποσότητες ίδιων υποπροϊόντων ενός μόνο 
προϊόντος. Εδώ υπάρχει μεγάλη ποσότητα παραγωγής και πολύ μικρή 
γκάμα προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό τυποποίησης. Η 
μαζική παραγωγή προϋποθέτει προϊόν με μεγάλη και σταθερή ζήτηση. 
Από την στιγμή που το σύστημα παραγωγής θα ρυθμιστεί και θα 
ακολουθήσει η παραγωγή δεν υπάρχουν διακοπές στην διαδικασία, 
γεγονός που ελαχιστοποιεί τα προβλήματα της διοίκησης παραγωγής. 
Αυτή η κατηγορία μπορεί να είναι και πλήρως αυτοματοποιημένη, ενώ 
ενθαρρύνεται και η χρήση ρομπότ. Παράδειγμα βιομηχανιών που απαιτούν 
τη χρήση τέτοιων διαδικασιών είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η 
ποτοποιεία, βιομηχανία καλλυντικών κ.τ.λ.

5.3.5. Continuous Flow (Συνεχής Παραγωγή).

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράφει τις κατηγορίες εκείνες 
των παραγωγικών συστημάτων κατά τις οποίες παράγονται πολύ μεγάλες 
ποσότητες ενός ή μικρών γκρουπ συγγενών προϊόντων. Οι διαδικασίες 
απαιτούν τη χρήση πολύ εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ ο 
βαθμός τυποποίησης των τελικών προϊόντων είναι πολύ υψηλή. Απαιτεί 
μικρό αριθμό προσωπικού και οι παραγόμενες ποσότητες προσφέρουν 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Στα σχήματα 5 και 6 που ακολουθούν παρουσιάζονται διαγραμματικά οι 
κατηγορίες των παραγωγικών διαδικασιών βάση συσχετισμών ποσότητας
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παραγόμενων προϊόντων και 1) τυποποίησης προϊόντων και 2) ποικιλίας 
προϊόντων.

Product-Process Matrix
Υψηλή

οΗ
CTΗ
‘Ο
Ο
ο
C

Job Shop 
production

Batch
production

Mass
production

Continuous
production

Χαμηλή
Projects

Χαμηλή T υποποίηση Υψηλή

Σχήμα 5. Ταξινόμηση παραγωγικών συστημάτων βάση ποσότητας και 
βαθμού τυποποίησης παραγόμενων προϊόντων.

Product-Process Matrix
Υψηλή

σI-
£ΓΙ
Ό
Ο
Ο
C

Χαμηλή

Continuous
production

Ρ
Μ ass 

roduction

Batch
production

Job Shop 
production

Projects

Χαμηλή Ποικιλία Υψηλή

Σχήμα 6. Ταξινόμηση παραγωγικών συστημάτων βάση ποσότητας και 
ποικιλίας παραγόμενων προϊόντων
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5.4. To Layout της παραγωγικής διαδικασίας.

Μετά την παρουσίαση των ειδών των παραγωγικών διαδικασιών που 
συναντιόνται σήμερα, ακολουθεί η περιγραφή του layout της παραγωγικής 
διαδικασίας.817

To Layout της παραγωγής ορίζεται ως ο τρόπος διάταξη μηχανημάτων και 
εργαζομένων στο χώρο παραγωγής. Σήμερα διακρίνονται τρεις βασικοί 
τύπου layout:

• Process Layout, όπου ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι διατεταγμένος 
σε ομάδες ανάλογα με την διαδικασία που ολοκληρώνουν - 
προσανατολισμός στη διαδικασία.

• Product Layout, όπου ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι διατεταγμένος 
σε κέντρα εργασίας σε σειρά που παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν - 
προσανατολισμός στο προϊόν.

• Fixed Position Layout, το οποίο χαρακτηρίζει τα project είδη 
παραγωγικών διαδικασιών.

Επειδή η τελευταία κατηγορία (fixed position layout) αποτελεί 
εξειδικευμένη κατηγορία, γι’ αυτό το λόγο και δεν θα γίνει αναφορά της 
στα επόμενα.

Μία σύντομη περιγραφή των δύο layouts (Process και Product) και των 
στοιχείων που τα διαχωρίζουν παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 
(Πίνακα 10.)
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Πίνακας 10. Σύγκριση των Product και Process Layouts.

Product Layout Process Layout
1 Περιγραφή Τοποθέτηση μηχανημάτων 

εν σειρά
Λειτουργική ομαδοποίηση 
μηχανημάτων

2 Τύπος
Διαδικασίας

Συνεχής, μαζική παραγωγή, 
assebmly line

Ασυνεχής, job shop, Batch 
production

3 Προϊόν Τυποποιημένο Ποικίλλει

4 Ζήτηση Σταθερή Με διακυμάνσεις

5 Όγκος
Παραγωγής

Μεγάλος Μικρός

6 Εξοπλισμός Ειδικός Γ ενικός

7 Απόθεμα Χαμηλό in progress, υψηλό 
απόθεμα τελικών προϊόντων

Υψηλό in progress, χαμηλό 
απόθεμα τελικών προϊόντων

8 Εργάτες Περιορισμένες δεξιότητες Διάφορες δεξιότητες

9 Αποθηκευτικ 
οί χώροι

Μικροί Μεγάλοι

10 Χειρισμός
Υλικών

Fixed path
(ραουλομεταφορείς ταινίες)

Variable path (περονοφόρα)

11 Διάδρομοι Στενοί Φαρδιοί

12 Απόφαση για 
Layout

Εξισορρόπηση γραμμής (line 
Balancing)

Χωροταξική τοποθέτηση 
μηχανημάτων

13 Στόχος Εξισορρόπηση εργασίας σε 
κάθε σταθμό

Ελαχιστοποίηση του 
κόστους διαχείρισης υλικών

14 Πλεονεκτήμα
τα

Αποδοτικότητα Ευελιξία

Στο Σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7) δίνονται διαγραμματικά οι γενικές 
μορφές των Product και Process Layouts των παραγωγικών διαδικασιών.
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Process Layout

Product Layout

IN

* OUT

Σχήμα 7. Οι γενικές μορφές των Product και Process Layouts της 
παραγωγής
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5.5. Layout και διαδικασία παραγωγής Βιομηχανιών παραγωγής 
επίπλου επίπεδων επιφανειών.

Η Βιομηχανίες επίπλου επίπεδων επιφανειών στην χώρα μας ανήκουν 
στην μορφή του Product layout. Η παραγωγική διαδικασία 
χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μικρού όγκου ημιετοίμων ή παρτίδων 
ημιετοίμων για συναρμολόγηση (Batch - Job Shop Production). Τα 
παραγόμενα προϊόντα των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων επίπεδων 
επιφανειών αποτελούν στην ουσία ορθογωνισμένες πλάκες ξύλου, οι 
οποίες εν συνεχεία συναρμολογούνται στο τελικό προϊόν (έπιπλο 
γραφείου, κουζίνας, ντουλάπες ράφια κλπ). Τα τελικά προϊόντα μπορεί 
στην εμφάνισή τους και στις διαστάσεις τους να διαφοροποιούνται το ένα 
από το άλλο, αλλά η παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή των 
επιμέρους μερών που τα αποτελούν γίνεται στην ίδια γραμμή παραγωγής, 
η οποία σε γενικές γραμμές είναι αυτή που περιγράφεται στο Σχήμα 8:

Οι επιπλοποιίες του υποκλάδου παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών απαιτείται να έχουν παραγωγική διαδικασία, όπου τα βασικά 
χαρακτηριστικά της θα πρέπει να είναι και η αποδοτικότητα και η 
ευελιξία. Επειδή στην ίδια γραμμή παραγωγής παράγεται σχεδόν το 
σύνολο των επιμέρους μερών που συνιστούν το τελικό προϊόν η γραμμή 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αποδοτικότητα (όγκος παραγωγής) και 
από ευελιξία (δυνατότητα γρήγορης μετάβασης της γραμμής σε 
παραγωγή άλλων προϊόντων).

Η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας (product layout) ευνοεί την 
αποδοτικότητα (βλ πίνακα 10), για το λόγο αυτό και ο βασικός στοχος 
είναι η απόκτηση όσο το δυνατό μεγαλύτερης ευελιξίας στην γραμμή 
παραγωγής, χωρίς όμως αυτό να γίνεται εις βάρος της αποδοτικότητας.

Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της διαδικασίας παραγωγής 
προκειμένου να επιτευχθούν αποδοτικότητα και ευελιξία είναι αντίστοιχα 
η εξισορρόπηση της γραμμής παραγωγής και η μείωση του setup time των 
μηχανημάτων.

Ο προσδιορισμός της δυναμικότητας του συστήματος παραγωγής (system 
capacity) και κυρίως ο εντοπισμός των σημείων στένωσης (bottelnecks) 
είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες λειτουργίας του
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συστήματος παραγωγής, γιατί επηρεάζει μεταξύ άλλων και όλες τις 
λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή και τον προγραμματισμό 
παραγωγής.

Σχήμα 8. Γενική διαδικασία παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών

Τα προβλήματα που φαίνεται σήμερα να αντιμετωπίζει η Ελληνική 
επιπλοποιία σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις για την εύρυθμη 
λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών 
συνίστανται κυρίως στα εξής :

• Στον χαμηλού επιπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 
από τις επιχειρήσεις (αδυναμία αυτοματοποίησης).
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• Στην αδυναμία παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος 
παραγωγής.

• Στην αδυναμία κατάρτισης προγράμματος παραγωγής.

• Στην αδυναμία συντονισμού του συστήματος παραγωγής.

• Στην αδυναμία κατάρτισης προβλέψεων ζήτησης.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των ελληνικών επιχειρήσεων που 
χαρακτηρίζεται ως παλαιάς τεχνολογίας, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 
μεγάλων χρόνων set-up των μηχανημάτων, γεγονός που οδηγεί τις 
επιχειρήσεις στην παραγωγή batches από ημιέτοιμα (εξαρτήματα). Η 
έλλειψη αυτοματοποίησης διαδικασιών με τη χρήση μηχανών CNC που θα 
μείωνε τους χρόνους setup των μηχανημάτων λείπει σήμερα από τις 
επιχειρήσεις ή γίνεται χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό (μόνον τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζεται κάποια τάση ουσιαστικού παραγωγικού 
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων υπό την καθοδήγηση συμβούλων). (25)

Το γεγονός της αύξησης του μεγέθους των παρτίδων (batches) 
παραγωγής συνεπάγεται αποθεματοποίηση (κόστος κεφαλαίου) μεγάλων 
ποσοτήτων ημιετοίμων και τελικών προϊόντων προκειμένου να 
ικανοποιηθεί η ζήτηση για τα προϊόντα που δεν παράγονται, το δε κόστος 
παρακολούθησης των αποθηκών είναι υψηλό (handling cost) ιδίως αν 
αναλογισθεί κανείς τον μεγάλο αριθμό των τελικών προϊόντων και τα 
ημιέτοιμα από τα οποία αυτά συναρμολογούνται.

Αν αυτά τα προβλήματα συνδυασθούν και με τα οργανωτικά προβλήματα 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε γίνεται αντιληπτή η δυσκαμψία των 
επιχειρήσεων.

Τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται η διοίκηση του εργοστασίου να 
δώσει απαντήσεις έγκεινται στα ακόλουθα:

1. Πως τα προϊόντα (ημιέτοιμα) θα διαδεχθούν το ένα το άλλο στην 
παραγωγική διαδικασία ;

2. Πόσα προϊόντα ενός είδους θα παραχθούν πριν η παραγωγή αλλάξει σε 
άλλο είδος ;
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3. Ποιες θα πρέπει να είναι οι ποσότητες αποθεμάτων των προϊόντων που 
δεν παράγονται (αποθέματα ασφαλείας) ;

4. Ποια η δυναμικότητα της γραμμής παραγωγής, ποια είναι τα σημεία 
στένωσης ;

5. Ποιες είναι οι ποσότητες των αποθεμάτων όλων των υλικών (A’ & Β’ 
Υλών, Ημιετοίμων και Τελικών προϊόντων) που διατηρεί η επιχείρηση.

6. Πως κοστολογούμε τα προϊόντα ;

Προκειμένου η διοίκηση της επιχείρησης να δώσει απάντηση στα βασικά 
αυτά ερωτήματα θα πρέπει να αναπτύξει οργανωτικές πληροφοριακές 
δομές τέτοιες που θα τις παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες on time 
για την ορθολογική λειτουργία της παραγωγικής μονάδας και την άμεση 
διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Τα βασικά στοιχεία πληροφοριών που χρειάζονται τα στελέχη των 
επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της 
παραγωγικής μονάδας συνίστανται στα εξής :

• Κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των τελικών προϊόντων.

• Κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των εξαρτημάτων που 
συναρμολογούν τα τελικά προϊόντα (bill of material).

• Κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των Α’ και Β' υλών.

• Δημιουργία δέντρων τελικών προϊόντων (product tree).

• Καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής εξαρτημάτων και τελικών 
προϊόντων.

• Καταγραφή των θέσεων εργασίας και των εμπλεκομένων σε αυτές.

• Καταγραφή των εισερχομένων και εξερχόμενων από την αποθήκη 
ημιετοίμων και τελικών προϊόντων σε καθημερινή βάση.

• Προσδιορισμός της φύρας που οφείλεται στην παραγωγή.

• Καταγραφή των πωλήσεων εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια των διαφόρων 
ειδών προϊόντων.

• Οι προμήθειες κατά προμηθευτή πρώτων υλών και υλικών της 
επιχείρησης.
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• Το σύνολο των παραγγελιών τελικών προϊόντων.

• Οι χρόνοι εργασίας σε κάθε επιμέρους φάση παραγωγής.

Σήμερα η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας (FMS, CIM, CNC, 
DNC) (32), οι οποίες επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων 
και των χρόνων προετοιμασίας των μηχανημάτων (set-up times) είναι η 
ενδεδειγμένη λύση για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η απαίτηση για την 
χρήση τέτοιων τεχνολογιών γίνεται ακόμη περισσότερο επιτακτική λόγω 
του γεγονότος ότι η δομή της αγοράς αλλάζει συνεχώς και οι 
επιχειρήσεις παραγωγής επίπλων πρέπει να προσαρμόζονται άμεσα στις 
νέες τάσεις. Η βιομηχανία παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών είναι 
ο υποκλάδος επιπλοποιίας στο σύνολο του κλάδου που επιτρέπει την 
εύκολη εισαγωγή των σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων Τεχνολογίας 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Στο παράρτημα (Βλ Παράρτημα 2) 
παρατίθεται η περιγραφή της γραμμής παραγωγής (assembly line) ενός 
εργοστασίου κατασκευής επίπλων επίπεδων επιφανειών, όπου γίνεται 
χρήση συστημάτων CNC και DNC. (35)

Βέβαια η χρήση τέτοιων μεθόδων και τεχνολογιών δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς ουσιαστικό και ορθολογικό προγραμματισμό και ιδίως χωρίς άριστη 
γνώση όλου του παραγωγικού συστήματος της επιχείρησης καθώς και των 
αναγκών και προβλημάτων της. Η άμεση ανάγκη στις επιχειρήσεις του 
υποκλάδου παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών είναι η οργάνωση 
και ο ορθολογικός προγραμματισμός.

Ένα πληροφοριακό σύστημα που θα παρείχε την δυνατότητα άμεσης 
πληροφόρησης των στελεχών για τα σημεία που επισημάνθηκαν θα 
διευκόλυνε την εύρεση λύσεων/απαντήσεων στα ερωτηματικά της 
διοίκησης που τέθηκαν παραπάνω, θα διευκόλυνε τον συντονισμό των 
τμημάτων διοίκησης και θα αποτελούσε την βασική δομή για την έγκαιρη 
διάγνωση και επίλυση προβλημάτων είτε παραγωγής, είτε συντονισμού 
διαδικασιών παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για συνεχή βελτίωση και τη 
βάση για ορθολογικό και σταδιακό εκσυγχρονισμό κι όχι άλογες δαπάνες 
σε προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού.
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5.6. Layout και διαδικασία παραγωγής Βιομηχανιών παραγωγής 
ξύλινου επίπλου.

Οι βιομηχανίες παραγωγής ξύλινου επίπλου στην χώρα μας ανήκουν στην 
μορφή του Process layout. Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται 
από την παραγωγή μικρού σχετικά όγκου ημιετοίμων (εξαρτημάτων) και 
κατά συνέπεια και τελικών προϊόντων (επίπλων) με τη χρήση εξοπλισμού 
γενικής χρήσεως (Job Shop - Batch Production). Επειδή για την 
παραγωγή καθενός ημιετοίμου είναι πιθανό να χρησιμοποιείται 
διαφορετικός μηχανολογικός εξοπλισμός δεν δικαιολογείται η διάταξη της 
παραγωγής σε σειρά όπως συμβαίνει στην περίπτωση της παραγωγής 
επίπλων επίπεδων επιφανειών, αλλά σε τμήματα ή κέντρα παραγωγής. Η 
γενική μορφή της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται από μια 
βιομηχανία παραγωγής ξύλινου επίπλου είναι αυτή που φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 9.).

Σχήμα 9. Γ ενική μορφή παραγωγικού συστήματος βιομηχανίας 
παραγωγής ξύλινου επίπλου.
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Το παραγωγικό σύστημα χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μικρού όγκου 
παρτίδων προϊόντων σε κάθε κέντρο εργασίας ή τμήμα παραγωγής.

Η αποδοτικότητα και η ευελιξία των διαδικασιών είναι και στην περίπτωση 
αυτή οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή λειτουργία της παραγωγικής 
μονάδας.

Επειδή η μορφή του layout της παραγωγικής διαδικασίας χαρακτηρίζεται 
από κέντρα εργασίας ή τμήματα παραγωγής, ευνοείται η ευελιξία στην 
παραγωγή διαφορετικών ειδών προϊόντων. Η ευελιξία αποδίδεται στο 
γεγονός της δυνατότητας ταυτόχρονης παραγωγής διαφόρων προϊόντων 
σε κάθε κέντρο εργασίας ή τμήμα παραγωγής.

Η αποδοτικότητα των διαδικασιών είναι σχετικά μικρή λόγω του 
γεγονότος ότι στην process oriented διαδικασία παραγωγής ο ανθρώπινος 
παράγοντας και συγκεκριμένα οι χειριστές των εκάστοτε μηχανημάτων 
παραγωγής είναι και αυτοί που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα της φάσης παραγωγής. Η αποδοτικότητα των διαδικασιών 
συνεπώς είναι ο κρίσιμος παράγοντας στις επιχειρήσεις παραγωγής 
ξύλινου επίπλου και η έννοιά της αποδίδεται κυρίως στην παραγωγικότητα 
των εργαζομένων και μηχανημάτων, στον καθορισμό των βέλτιστων 
batches παραγωγής ενός ημιετοίμου ή τελικού προϊόντος σε κάθε κέντρο 
εργασίας ή τμήμα παραγωγής ώστε να μην δημιουργείται παραγωγική 
αταξία από την συσσώρευση προϊόντων.

Σημαντικός παράγοντας στις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων 
παραγωγής ξύλινου επίπλου είναι ο εντοπισμός των σημείων στένωσης 
(bottle necks). Ως σημεία στένωσης στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου 
επίπλου καθορίζονται τα κέντρα εργασίας ή τμήματα παραγωγής, τα 
οποία δέχονται υψηλό φόρτο εργασίας από το πρόγραμμα παραγωγής και 
παρουσιάζουν είτε σημαντικό χρόνο setup των μηχανημάτων είτε χαμηλή 
παραγωγικότητα μηχανών ή εργαζομένων είτε και τα δύο.

Έτσι ως κρίσιμο σημείο στην παραγωγική διαδικασία λογίζεται η βελτίωση 
της παραγωγικότητας στα σημεία στένωσης που επιτυγχάνεται είτε με 
επεμβάσεις στο πρόγραμμα παραγωγής (ελάττωση σημείων συμφόρησης) 
είτε με αύξηση της παραγωγικότητας (εκπαίδευση εργαζομένων, αύξηση 
του αριθμού απασχολουμένων στα κέντρα εργασίας ή τμήματα
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παραγωγής, επένδυση σε σύγχρονο και αποδοτικότερο μηχανολογικό 
εξοπλισμό) είτε και τα δύο.

Τα προβλήματα που φαίνεται σήμερα να αντιμετωπίζει η Ελληνική 
επιπλοποιία σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις για την εύρυθμη 
λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ξύλινου επίπλου συνίστανται κυρίως 
στα εξής :

• Στον χαμηλού επιπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 
από τις επιχειρήσεις.

• Στην έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού παραγωγής. Ο αριθμός του 
καταρτισμένου εργατικό προσωπικό του κλάδου της επιπλοποιίας 
παραγωγής ξύλινου επίπλου συνεχώς συρρικνώνεται.

• Στην αδυναμία παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος 
παραγωγής.

• Στην αδυναμία κατάρτισης προγράμματος παραγωγής.

• Στην αδυναμία συντονισμού του συστήματος παραγωγής.

• Στην αδυναμία κατάρτισης προβλέψεων ζήτησης.

• Στην ανάγκη για αύξηση χώρων αποθήκευσης, ιδίως των 
ημικατεργασμένων προϊόντων (work in progress) λόγω της αναγκαίας 
αύξησης του αριθμού των παραγόμενων τελικών προϊόντων με customer 
oriented features και την αύξησης των batches παραγωγής για την 
επίτευξη αποδοτικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής 
(οικονομίες κλίμακας).

• Στην σύγχυση που δημιουργείται πολλές φορές από τον πολύ μεγάλο 
αριθμό διαφορετικών παραγόμενων προϊόντων, που δεν χρησιμοποιούν 
το ίδιο εξοπλισμό για την παραγωγή τους (μεγάλη συσσώρευση work in 
progress).

• Στην δυσχέρεια παρακολούθησης της αποθήκης λόγω του μεγάλου 
αριθμού A’ & Β’ υλών, ημιετοίμων, ενίοτε ημικατεργασμένων και 
τελικών προϊόντων.
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Τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται η διοίκηση του εργοστασίου να 
δώσει απαντήσεις έγκεινται στα ακόλουθα:

• Ποιες είναι οι ποσότητες αποθεμάτων A’ & Β’ υλών, ημιετοίμων και 
τελικών προϊόντων που διατηρεί η επιχείρηση ;

• Ποιος είναι ο ρυθμός παραγωγής κάθε ημιετοίμου (εξαρτήματος) σε 
κάθε κέντρο εργασίας ή τμήμα παραγωγής.

• Ποιες είναι οι ποσότητες ημικατεργασμένων (work in progress) που 
διατηρούνται στους χώρους παραγωγής ;

• Πόσο θα πρέπει να είναι το μέγεθος των παρτίδων παραγωγής 
(batches) ανάλογα με το κάθε τελικό προϊόν ;

• Ποια είναι τα σημεία συμφόρησης των διαδικασιών παραγωγής βάση 
του εκάστοτε προγράμματος παραγωγής ;

• Πως μπορεί να γίνει η κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων ;

• Πως μπορεί να γίνει η κατά το δυνατό πληρέστερη αξιοποίηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού ;

• Πως μπορεί η επιχείρηση να ελαττώσει το ύψος των αποθεμάτων της 
χωρίς να έχει πρόβλημα έγκαιρης παράδοσης των παραγγελιών της ;

Όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων που υπάγονται στον 
υποκλάδο παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών έτσι και στην 
περίπτωση αυτή η έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση της διοίκησης είναι το 
κλειδί για την απάντηση σε όλα τα ανωτέρω ερωτήματα. Η άντληση 
πληροφοριών από το σύστημα παραγωγής, η αποθήκευσή τους και η 
συγκεντρωτική παρουσίασή τους στα στελέχη των διαφόρων τμημάτων 
της οργάνωσης της επιχείρησης καθιστά ευκολότερο το έργο της 
καθημερινής παρακολούθησης της λειτουργίας της επιχείρησης και δίνει 
στα στελέχη την δυνατότητα για άμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του παραγωγικού συστήματος ενώ παράλληλα τοποθετεί τις βάσεις για 
την συνεχή βελτίωση του παραγωγικού αποτελέσματος.

Με βάση τα ανωτέρω, τα βασικά στοιχεία πληροφοριών που χρειάζονται 
τα στελέχη των επιχειρήσεων προκειμένου να αναλύσουν, αξιολογήσουν 
την λειτουργία του παραγωγικού συστήματος και να επέμβουν
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αποτελεσματικά στα σημεία που εντοπίζονται προβλήματα συνίστανται 
στα εξής :

• Κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των τελικών προϊόντων.

• Κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των εξαρτημάτων που 
συναρμολογούν τα τελικά προϊόντα (bill of material).

• Κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των Α’ και Β' υλών.

• Δημιουργία δέντρων τελικών προϊόντων.

• Καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής εξαρτημάτων και τελικών 
προϊόντων.

• Καταγραφή των ποσοτήτων ημικατεργασμένων, των εξαρτημάτων για 
τα οποία αυτά προορίζονται και του σημείου εκείνου στην διαδικασία 
παραγωγής στο οποίο αυτά βρίσκονται.

• Προσδιορισμός και καταγραφή (ανά διαστήματα) του μέσου ρυθμού 
παραγωγής κάθε ημιετοίμου και τελικού προϊόντος σε κάθε θέση- 
κέντρο εργασίας ή τμήμα παραγωγής.

• Καταγραφή των θέσεων εργασίας και των εμπλεκομένων σε αυτές.

• Καταγραφή των εισερχομένων και εξερχόμενων από την αποθήκη 
ημιετοίμων και τελικών προϊόντων σε καθημερινή βάση.

• Καταγραφή των πωλήσεων εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια των διαφόρων 
ειδών προϊόντων.

• Οι προμήθειες κατά προμηθευτή πρώτων υλών και υλικών της 
επιχείρησης.

• Το σύνολο των παραγγελιών τελικών προϊόντων.

Στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου, λόγω της διάρθρωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, ο ανθρώπινος παράγοντας έχει ουσιαστικότατο 
ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. Στο παράρτημα (Βλ Παράρτημα 1) 
παρατίθεται η παραγωγική διαδικασία (κέντρα παραγωγής) επιχείρησης 
παραγωγής ξύλινου επίπλου, όπου από τις εικόνες φαίνεται καθαρά η 
σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις διαδικασίες παραγωγής.
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Όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου 
επίπεδων επιφανειών, έτσι και στην περίπτωση αυτή η δημιουργία 
πληροφοριακού συστήματος που συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες αποτελεί την βάση για την ορθολογική οργάνωση της 
παραγωγής, την έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων και την 
συνεχή βελτίωση.

Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων 
των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών και των 
επιχειρήσεων παραγωγής ξύλινου επίπλου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές στις πληροφοριακές ανάγκες των δύο τύπων επιχειρήσεων. Θα 
λέγαμε ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου έχουν 
περισσότερο πολύπλοκο σύστημα παραγωγής από αυτό των 
επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών για του εξής 
λόγους :

• Στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου οι διαδικασίες 
παραγωγής διενεργούνται σε κέντρα εργασίας, ενώ στις επιχειρήσεις 
παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών οι διαδικασίες παραγωγής 
πραγματοποιούνται σε γραμμή παραγωγής. Για να γίνει περισσότερο 
κατανοητό το ανωτέρω, οι επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών έχουν την δυνατότητα στην ίδια γραμμή παραγωγής να 
παράγουν το σύνολο των προϊόντων ή υποπροϊόντων (ημιετοίμων) 
χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο 
οποίος διαρθρώνεται εν σειρά, (στην περίπτωση των επιχειρήσεων 
αυτών, κέντρο εργασίας θεωρείται το κάθε μηχάνημα της γραμμής 
παραγωγής), ενώ στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου η 
παραγωγή του κάθε ξεχωριστού προϊόντος ή υποπροϊόντος 
(ημιετοίμου) μπορεί να απαιτεί τη χρήση διαφόρων μηχανημάτων.

• Στην περίπτωση των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών, οι εργαζόμενοι έχουν σαφώς καθορισμένες θέσεις 
εργασίας, θέσεις που μπορεί να αφορούν ανάθεση χειρισμού μηχανής ή 
και ανάθεση άλλης εργασίας, ενώ στην περίπτωση παραγωγής ξύλινου 
επίπλου, οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν πολλές αναθέσεις εργασιών, 
οι οποίες μπορεί να αφορούν τον χειρισμό μηχανημάτων καθώς και 
άλλες εργασίες.
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• Σχετικά με τα ημικατεργασμένα προϊόντα (work-in-progress) των 
παραγωγικών διαδικασιών των δύο τύπων επιχειρήσεων, οι 
επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών μπορεί να 
έχουν σημαντικά μικρό αριθμό παραγόμενων ημικατεργασμένων 
προϊόντων, λόγω της εν σειρά διάρθρωσης των παραγωγικών 
διαδικασιών, ενώ ο αριθμός των παραγόμενων ημικατεργασμένων 
προϊόντων έχει τη δυνατότητα να ελαττωθεί ακόμη περισσότερο με 
την εξισορρόπηση της γραμμής παραγωγής (line balancing). Αντιθέτως, 
οι επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου παρουσιάζουν σημαντικά 
μεγάλο αριθμό ημικατεργασμένων προϊόντων στους χώρους 
παραγωγής, γεγονός που αντιμετωπίζεται είτε με ελάττωση του 
μεγέθους των κατεργαζόμενων, σε κάθε κέντρο εργασίας, παρτίδων, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση και ο έλεγχος τους, είτε με 
σαφές και αυστηρά τηρούμενο πρόγραμμα ημερήσιας παραγωγής.

Βάση των αναλύσεων που προηγήθηκαν καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι 
οι πληροφοριακές απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος των 
επιχειρήσεων παραγωγής ξύλινου επίπλου είναι περισσότερο διευρυμένες 
από αυτές του παραγωγικού συστήματος των επιχειρήσεων παραγωγής 
επίπλου επίπεδων επιφανειών. Άρα μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 
πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών είναι υποσύνολο των πληροφοριακών αναγκών των 
επιχειρήσεων παραγωγής ξύλινου επίπλου.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί μία πλήρης, σαφής και 
αναλυτική περιγραφή των πληροφοριακών αναγκών όλων των 
τύπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
παραγωγής επίπλου, χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς οι 
πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων παραγωγής ξύλινου 
επίπλου.
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6. Η έννοια της ποιότητας στις επιχειρήσεις παραγωγής 
επίπλου
6.1. Καταναλωτής και ποιότητα επίπλου.

Το έπιπλο είναι ένα αγαθό με μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλές φορές 
απαιτεί μία αρκετά υψηλή χρηματική επένδυση για τον αγοραστή, η οποία 
δεν επαναλαμβάνεται πολύ συχνά, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπου 
ο καταναλωτής θα αγοράσει ένα εξειδικευμένο έπιπλο ή ένα κομμάτι που 
του προκαλεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση, πλην όμως αυτές είναι μεμονωμένες 
περιπτώσεις και θεωρούνται αγορές αγαθών εκτάκτων περιστάσεων.18,30

Ο καταναλωτής σήμερα έχει να διαλέξει μεταξύ μίας πολύ μεγάλης 
γκάμας προσφερόμενων προϊόντων για να επιπλώσει το χώρο του, για το 
λόγο αυτό και όταν φθάνει η στιγμή της τελικής αγοράς, ο καταναλωτής 
έχει την εντύπωση ότι κάνει μία σημαντική επένδυση από την οποία και 
έχει απαιτήσεις οι οποίες συνοψίζονται στα εξής :11,18,30

• Επιδόσεις στα βασικά ζητούμενα χαρακτηριστικά (πχ αντοχή στα 
έπιπλα κουζίνας, σταθερότητα και αντοχή στα ξύλινα καθίσματα).

• Συγκεκριμένα έξτρα χαρακτηριστικά, τα οποία συμπληρώνουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά (πχ μπράτσα στα ξύλινα καθίσματα, χρώμα ή 
ταπετσαρία της αρεσκείας του, σκαλίσματα στα κλασικά έπιπλα κλπ).

• Αξιοπιστία ότι το έπιπλο που αγόρασε θα διαρκέσει.

• Αισθητική του έπιπλου (σχεδιασμός του επίπλου, υλικά κατασκευής 
του, Τεχνοτροπία κατασκευής του, κλπ).

• Τιμή αγοράς του επίπλου, η οποία είναι ανάλογη με το επίπεδο ζωής 
του κάθε αγοραστή αλλά και το βιοτικό επίπεδο της χώρας γενικότερα.

Οι αντίστοιχοι βιομηχανικοί κλάδοι στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν 
αντιληφθεί την έννοια της ποιότητας στο έπιπλο προσπαθούν και έχουν 
καταφέρει να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες ποιότητας στους 
καταναλωτές. Ιδίως το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία κατάφερε να 
ενσωματώσει την παραδοσιακή τέχνη της ξυλουργικής, την βιομηχανική 
παραγωγή και την υψηλή αισθητική του σύγχρονου ντιζάιν παρέχοντας
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προϊόντα υψηλής ποιοτικής στάθμης και δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτό το γνωστό θαύμα της Ιταλικής επιπλοποιίας.26

Δυστυχώς στην χώρα μας απέχουμε ακόμα αρκετά από τα επίπεδα της 
Ιταλικής επιπλοποιίας μιας και το παράδειγμα της χώρας μας εντοπίζεται 
στην αθρόα και πολλές φορές αποτυχημένη αντιγραφή σχεδίων και 
μορφών επίπλου από το εξωτερικό (Ιταλία, Γερμανία), στην έλλειψη 
τυποποίησης και Τεχνικών προδιαγραφών επίπλων (δεν έχουν ακόμη 
θεσπιστεί στη χώρα μας Τεχνικές προδιαγραφές-τον τελευταίο χρόνο 
επεξεργάζεται ο ΕΛΟΤ την θέσπιση εθνικών προδιαγραφών-, ούτε 
υπάρχουν εργαστήρια δοκιμών αντοχής επίπλων), στην συνεχή 
συρρίκνωση του αριθμού των ειδικευμένων Τεχνητών και εργατών του 
κλάδου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ποιότητα του επίπλου.

Παρά τα γενικά αυτά προβλήματα του κλάδου, υπάρχουν κατ' εξαίρεση 
επιχειρήσεις που έχουν συνδεθεί με την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων 
προϊόντων, οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν στον υποκλάδο 
παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών (πχ SATO, CURVA, NEOSET 
κλπ), ενώ διαπιστώνονται όλο και περισσότερες προσπάθειες από 
επιχειρήσεις να εισάγουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9002.32,33,35

6.2. Επιχείρηση και ποιότητα επίπλου

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στη σχέση καταναλωτή και προϊόντος 
(επίπλου) όσον αφορά την ποιότητα, γίνεται αντιληπτό ότι οι 
επιχειρήσεις στοχεύουν πλέον στην υψηλότερη δυνατή ποιοτική στάθμη 
των παραγόμενων προϊόντων τους, η οποία μεταφράζεται με τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (βλ κεφάλαιο 6.1) και τον αριθμό 
των παραγόμενων τελικών προϊόντων τους (product mix) προκειμένου να 
παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις «έπιπλο για τον καθένα». Μόνον με τον 
τρόπο αυτό καταφέρνουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου της 
επιπλοποιίας να παραμένουν αφενός στην αγορά και να γίνουν αφετέρου 
ανταγωνιστικές.29

Βέβαια η παραγωγή επίπλων της ποιοτικής στάθμης που έχει θέσει στόχο 
η επιχείρηση συνεπάγεται σημαντική προσπάθεια και φυσικά κόστος για 
την επίτευξή της.
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Το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου της επιπλοποιίας είτε έχουν 
ανεξάρτητα τμήματα ελέγχου της ποιότητας είτε ο έλεγχος της 
ποιότητας γίνεται σε κάθε θέση εργασίας χωριστά είτε και τα δύο. Η 
πρώτη περίπτωση αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου 
επίπεδων επιφανειών, ενώ η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση τις 
επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου.

Για τις επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών η πρώτη 
ύλη-ξύλο είναι τυποποιημένη και φθάνει στο εργοστάσιο σε μορφή 
πλάκας (μοριοσανίδας ή ινοσανίδας-MDF), όπου και θεωρείται ότι οι 
απαραίτητοι έλεγχοι (αντοχής, συγκόλλησης, συγκράτησης βιδών και 
καρφιών) έγιναν στο εργοστάσιο πρωτογενούς παραγωγής.

Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου η πρώτη ύλη είναι μασίφ 
ξύλο το οποίο παραλαμβάνεται από διάφορα πριστήρια ή κατά τόπους 
δασαρχεία. Στην περίπτωση αυτή το ίδιο το ξύλο ως υλικό δεν ευνοεί την 
διασφάλιση της παραγωγής προϊόντων συγκεκριμένης ποιοτικής στάθμης, 
λόγω των ελαττωμάτων που το ίδιο από τη φύση του παρουσιάζει και 
απαιτεί το συνεχή έλεγχο όχι μόνον κατά την προμήθειά του και τις 
διαδικασίες επεξεργασίας του, αλλά και συγκεκριμένου χειρισμούς στους 
χώρους αποθήκευσής του.

Τα ελαττώματα της δομής του ξύλου τα οποία και επηρεάζουν την 
ποιότητα των τελικών προϊόντων, εντοπίζονται κυρίως στα εξής :2 3

Ρόζοι: είναι ελαττώματα της δομής του ξύλου που οφείλονται στον 
εγκλεισμό ξηρών ή χλωρών κλάδων κατά την διαδικασία αύξησης του 
κορμού σε διάμετρο (αποπίπτοντες και σύμφυτοι).

Χαράδρες: είναι ελαττώματα που οφείλονται στην ταχεία απώλεια 
υγρασίας από το εσωτερικό του ξύλου, με αποτέλεσμα να υφίστανται 
αποκολλήσεις των ινών του ξύλου στα άκρα του και να εμφανίζονται 
αυτές υπό μορφή χαραδρώσεων.

Σήψεις: είναι ελλατώματα της δομής του ξύλου που οφείλονται στην 
προσβολή του από διάφορους μύκητες

Χρωματικές ανωμαλίες: οι οποίες αφορούν ελαττώματα που
οφείλονται στην αλλοίωση του φυσικού χρώματος του ξύλου από
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διάφορους παράγοντες (τραυματισμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας στο 
εσωτερικό του, κλπ).

Ξύλο με ακανόνιστη δομή: είναι ελλάτωμα που οφείλεται σε κορμούς 
που αποκλίνουν από την τυπική κατακόρυφη θέση.

Τα ελαττώματα δομής του ξύλου είναι αυτά που καθιστούν τον 
έλεγχο ποιότητας απαραίτητο σχεδόν σε κάθε σημείο της 
παραγωγικής διαδικασίας στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου 
επίπλου σε σχέση με τον έλεγχο ποιότητας που γίνεται σε 
συγκεκριμένα σημεία στις επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου 
επίπεδων επιφανειών.

Επειδή η παραγωγή απαιτεί την υψηλότερη δυνατή ποιοτική στάθμη 
παραγόμενων προϊόντων, για το λόγο αυτό και ο συνεχής έλεγχος 
ποιότητας συνεπάγεται σημαντικό κόστος στις επιχειρήσεις παραγωγής 
επίπλου. Ιδίως στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου τα κόστη 
ποιότητας είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά των επιχειρήσεων 
παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών λόγω της φύσης των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, μασίφ ξύλο στην πρώτη περίπτωση και 
πλάκες ξύλου στην δεύτερη, λόγω των απαραίτητων ελέγχων που πρέπει 
να γίνονται.

Μία επίσης σημαντική διαφοροποίηση των επιχειρήσεων παραγωγής 
επίπλου επίπεδων επιφανειών με τις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου 
επίπλου όσων αφορά την ποιότητα και τον έλεγχό της έγκειται στο 
γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση οι έλεγχοι ποιότητας γίνονται σε 
επιλεγμένα κυρίως σημεία της παραγωγικής διαδικασίας και συνήθως 
είναι ανεξάρτητη θέση-τμήμα εργασίας στο τέλος της γραμμής 
παραγωγής, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι έλεγχοι ποιότητας γίνονται 
σχεδόν σε κάθε σημείο της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τους παραπάνω λόγους γίνεται η παρουσίαση των παραγόντων 
κόστους ποιότητας στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου με την 
θεώρηση ότι τα αντίστοιχα κόστη ποιότητας εμφανίζονται, σε μικρότερο 
βαθμό, και στις επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών.
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6.3. Το κόστος ποιότητας στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου 
επίπλου

Το κόστος στις επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινου επίπλου που 
συνεπάγεται η ανάγκη για την επίτευξη της μεγίστης δυνατής ποιοτικής 
στάθμης των προϊόντων τους συνίσταται κυρίως στα εξής :411

Κόστος αποτίμησης (Appraisal cost): το κόστος αυτό υφίσταται από 
τις διαδικασίες που γίνονται για την εξακρίβωση του επιπέδου ποιότητας 
με την ανάλυση δεδομένων από την παραγωγή και την αποθήκη 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Οι 
κατηγορίες κόστους που περιλαμβάνει η γενική κατηγορία του κόστους 
αποτίμησης είναι:

• Κόστος δοκιμών και επιθεωρήσεων : το κόστος αυτό συνδέεται με τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά (A & Β ύλες) τα ημικατεργασμένα (work in 
progress) και τα τελικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και του 
κόστους μηχανών και εργατών.

• Κόστος συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού : το κόστος αυτό 
συνδέεται με τις ενέργειες που γίνονται για συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Κόστος μέτρησης και ελέγχων : το κόστος αυτό συνδέεται με τον 
χρόνο που αναλώνεται από τους εργάτες για τους απαραίτητους 
ελέγχους και μετρήσεις ποιότητας.

Κόστος εσωτερικών αστοχιών (internal failure cost): το κόστος αυτό 
υφίσταται από την μη ικανοποιητική ποιότητα στο εσωτερικό της 
επιχείρησης. Οι κατηγορίες κόστους που περιλαμβάνει η γενική κατηγορία 
κόστους εσωτερικών αστοχιών είναι:

• Κόστος φύρας και επανακατεργασίας : το κόστος αυτό περιλαμβάνει 
τα υλικά, εργατικά, και γενικά έξοδα.

• Κόστος διορθωτικών ενεργειών : το κόστος αυτό δημιουργείται από 
τη χρονική καθυστέρηση από τη στιγμή που διαπιστώνεται κάποιο
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πρόβλημα ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία (πχ κακή ρύθμιση 
κάποιου μηχανήματος) μέχρι την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

• Κόστος βλαβών : το κόστος αυτό προέρχεται από τη διακοπή της 
λειτουργίας ενός μηχανήματος λόγω βλάβης ή από την επιδιόρθωση 
ενός χαλασμένου μηχανήματος.

Στα παραπάνω κόστη ποιότητας, τα οποία σχετίζονται με την εσωτερική 
λειτουργία της επιχείρησης δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να 
προσθέσουμε και τα κόστη εξωτερικών αστοχιών (external failure 
cost) τα οποία οφείλονται σε κακή ποιότητα προϊόντος που διοχετεύεται 
στην αγορά. Το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του 
γεγονότος ότι συνδέεται άμεσα με την φήμη της επιχείρησης και μπορεί 
να αποβεί παράγοντας σημαντικής μείωσης των εσόδων της εταιρείας.

Προκειμένου να γίνει ο προσδιορισμός του κόστους ποιότητας, θα πρέπει 
η επιχείρηση να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες καταγράφοντας τα 
εξής :

1. Ταυτοποίηση της ποιότητας των προμηθευόμενων πρώτων υλών 
ξυλείας.

2. Καταγραφή των χρόνων setup των μηχανημάτων για την παραγωγή 
κάθε νέου προϊόντος ή ημιετοίμου και του κόστους των δοκιμών.

3. Καταγραφή του κόστους από την περιοδική συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων λειτουργίας του και 
αναλωσίμων (πχ πριονοελάσματα, γυαλόχαρτα, δίσκοι, μαχαίρια κοπής 
κλπ).

4. Μελέτες χρόνων και καταγραφή του μέσου απαιτούμενου χρόνου για 
ελέγχους ποιότητας σε κάθε κέντρο εργασίας για κάθε παραγόμενο 
ημιέτοιμο ή τελικό προϊόν.

5. Καταγραφή της φύρας παραγωγής που οφείλεται είτε σε κακή 
ποιότητα πρώτων υλών είτε σε λανθασμένη ρύθμιση των μηχανημάτων 
είτε σε κακή κατεργασία από τον/τους εργάτη/ες, καθώς και του 
κόστους εργατικών που αυτή συνεπάγεται.
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6. Καταγραφή του χρόνου που απαιτείται για την λήψη διορθωτικών 
ενεργειών σε μία διαδικασία από την στιγμή διαπίστωσης προβλήματος 
ποιότητας (π.χ. κακή ποιότητα κατεργασία λόγω εσφαλμένης ρύθμισης 
του μηχανήματος) και του κόστους που επιφέρει τόσο από άποψη 
φύρας ή αναγκαίας επανακατεργασίας, όσο και από άποψη νεκρού 
χρόνου (idle time).

7. Καταγραφή του κόστους από την ξαφνική παρουσίαση βλάβης κάποιου 
μηχανήματος κατεργασίας.

8. Καταγραφή των παραπόνων των πελατών, για την άμεση λήψη 
ενεργειών εξυπηρέτησης.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την ποιότητα και αν 
αναλογισθούμε την συνεχή μείωση των προσφερόμενων ποσοτήτων 
ξυλείας, στην αύξηση της εξάρτησης της χώρας μας, όσων αφορά την 
προσφορά ξυλείας, από το εξωτερικό καθώς και τη συνεχή αύξηση των 
τιμών της ξυλείας είναι έκδηλο το γεγονός ότι η ποιότητα και ο έλεγχός 
της αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες για την κερδοφορία και την 
αποδοτικότητα των κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου 
επιπλοποιίας.
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7. Χρησιμοποιούμενες Πρώτες και Βοηθητικές ύλες στη 
βιομηχανία παραγωγής επίπλου.

Ο κλάδος της επιπλοποιίας χρησιμοποιεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
πρώτων και βοηθητικών υλών για τις παραγωγικές του διαδικασίες. Η 
επιπλοποιία ανήκει καθαρά στην δευτερογενή παραγωγή και αποτελεί τον 
τελευταίο κρίκο της αλυσίδας Δάσος - Ξύλο - Επιπλο. Οι πρώτες ύλες 
ξύλου που χρησιμοποιούνται από το σύνολο σχεδόν του κλάδου της 
επιπλοποιίας περιγράφονται παρακάτω.2,3

• Μοριοσανίδες: πρόκειται για βιομηχανικά προϊόντα ξύλου σε μορφή
πλακών που παράγονται με τη συγκόλληση σε θερμή πρέσσα 
τεμαχιδίων ξύλου ή άλλων φυτικών ινών με χρήση
θερμοσκληρυνόμενων συνθετικών ρητινών και άλλων πρόσθετων 
χημικών ουσιών. Οι διαστάσεις και τα πάχη των μοριοσανίδων που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες ποικίλουν. Οι μοριοσανίδες που 
προμηθεύονται οι επιχειρήσεις είναι τις περισσότερες φορές 
επενδεδυμένες με ξυλόφυλλα (αναλυτική περιγραφή τους ακολουθεί 
παρακάτω) ή με συνθετικά φύλλα μελαμίνης διαφόρων σχεδίων 
(απομιμήσεις σχεδιάσεων διαφόρων ειδών ξύλου) και χρωμάτων ή με 
συνθετικά φύλλα άλλων τύπων (fine-line, χαρτομελαμίνες, PVC)

• Ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (Medium Density Fiberboard - 
MDF): πρόκειται για προϊόντα ξύλου σε μορφή πλάκας που παράγονται 
από λιγνινοκυτταρινικές ίνες ή συσσωματώματα ινών με υγρή ή ξηρή 
στρωμάτωση και στη συνέχεια ξήρανση ή συμπίεση σε θερμή πρέσσα. Η 
πυκνότητά τους κυμαίνεται από 0,40 έως 0,80 gr/cm3. Οι διαστάσεις 
και τα πάχη των ινοσανίδων μέσης πυκνότητας που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες ποικίλουν. Όπως και οι μοριοσανίδες, έτσι και οι 
ινοσανίδες φθάνουν συνήθως στις επιπλοποιίες επενδεδυμένες με 
ξυλόφυλλα (καπλαμάδες) ή με διαφόρων τύπων συνθετικά φύλλα.

• Σκληρές ινοσανίδες (Hardboard): πρόκειται για προϊόντα ξύλου σε 
μορφή πλάκας που παράγονται από λιγνινοκυτταρινικές ίνες ή 
συσσωματώματα ινών με υγρή ή ξηρή στρωμάτωση και στη συνέχεια
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ξήρανση ή συμπίεση σε θερμή πρέσσα. Η πυκνότητά τους κυμαίνεται 
από 0,80 έως 1,20 gr/cm3.

• Αντικολλητά (Κόντρα-Πλακέ) : Πρόκειται για προϊόντα ξύλου σε 
μορφή πλάκας που παράγονται από την συγκόλληση 3,5,7 ή και 
περισσότερων πλακών ξυλοφύλλων (λεπτά φύλλα ξύλου που 
προέρχονται από την μηχανική εκτύλιξη κορμοτεμαχίων). Τα είδη των 
ξυλοφύλλων που συνιστούν το κόντρα-πλακέ και που προμηθεύονται οι 
εταιρείες καθώς και οι διαστάσεις τους μπορεί να διαφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό.

• Ξυλόφυλλα (Καπλαμάδες) : πρόκειται για λεπτά φύλλα ξύλου με 
πάχος από 0,5 έως 1,5 mm που χρησιμοποιούνται τόσο για την 
παραγωγή αντικολλητών (κόντρα πλακέ) όσο και για την επικάλυψη των 
ξυλοπλακών (μοριοσανίδες και ινοσανίδες). Τα λεγάμενα κοινά 
ξυλόφυλλα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αντικολλητών 
ενώ τα διακοσμητικά (καπλαμάδες) για την επικάλυψη των 
επιφανειών των ξυλοπλακών. Τα κοινά ξυλόφυλλα προέρχονται κατά 
κύριο λόγο από ξυλεία λεύκης ενώ τα είδη ξύλου από τα οποία 
προέρχονται τα διακοσμητικά ξυλόφυλλα ποικίλουν και είναι πολλά σε 
αριθμό.

• Πριστή ξυλεία : Ο όρος πριστή (πριονιστή) ξυλεία αναφέρεται σε 
πρισματικά ξυλοτεμάχια που παράγονται κυρίως με αξονική (κατά 
μήκος) πρίση κορμοτεμαχίων διαφόρων ειδών ξύλου. Σπάνια 
προέρχεται και από εγκάρσια πρίση και παρά μόνο σε περιπτώσεις που 
λόγω ελλατωμάτων ή ελλειματικών διαστάσεων ξύλου διαμορφώνονται 
σε μήκη βραχύτερα από το κύριο προϊόν. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος 
αξεφάρδιστη πριστή ξυλεία για να περιγράφει τις περιπτώσεις 
εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνεται τετραγωνισμός του ξύλου το οποίο 
είναι σε μορφή πλάκας διαστάσεων πλάτους όσο η διάμετρος του 
κορμοτεμαχίου και φέρει φλοιό στις παρυφές.

Εκτός από τις πρώτες ύλες ξύλου που χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου της επιπλοποιίας χρησιμοποιούνται επίσης και 
βαφές, βερνίκια και λάκες. Όπως αναφέρθηκε η διαδικασία βαφής 
είναι ενσωματωμένη διαδικασία (integrated) παραγωγής και παράγοντας
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η προμήθεια των υλικών χρωματισμού 
γίνεται σε συμπυκνωμένη μορφή και η προετοιμασία των τελικών 
μιγμάτων λαμβάνει χώρα στους χώρους του εργοστασίου. Οι βαφές, 
βερνίκια και λάκες συνοδεύονται από τους απαραίτητους κάθε φορά 
καταλύτες και διαλύτες για την παρασκευή του τελικού μίγματος 
χρώματος, η οποία γίνεται με μίξη όλων των υλικών σε συγκεκριμένες 
κάθε φορά αναλογίες.35

Επίσης ανάλογα με τα τελικά παραγόμενα γίνεται kol η προμήθεια των 
απαραίτητων αφρωδών αφρολέξ καθώς και υλικών ταπετσαρίας 
διαφόρων τύπων και μορφών για την παραγωγή των ταπετσαρισμένων 
επίπλων.

Στο σύνολο όλων αυτών των υλικών θα πρέπει να προστεθούν και τα 
υλικά επιπλοποιίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

Συγκολλητικές ουσίες διαφόρων τύπων και μορφών ανάλογα με τα 
προϊόντα στα οποία θα χρησιμοποιηθούν.

Πλακέτες σύνδεσης (καβίλιες) οι οποίες αφορούν προϊόντα διαφόρων 
τύπων που χρησιμοποιούνται για την συνδεσμολογία ή την υποστήριξη της 
σύνδεσης των μερών που απαρτίζουν το τελικό προϊόν (έπιπλο)

Ταινίες περιθωρίων οι οποίες αφορούν προϊόντα σε μορφή λωρίδων τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη των περιθωρίων πλακών 
μοριοσανίδων, ινοσανίδων, κόντρα-πλακέ που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή επίπλων.

Διάφορους τύπους ξυλοβιδών όπως νοβοπανόβιδες, στριφωνοβιδες 
διαφόρων διαστάσεων ανάλογα με τη χρήση τους.

Μεταλλικά μέρη όπως στηρίγματα ραφιών, μηχανισμούς κίνησης 
(άνοιγμα συρταριών), μεντεσέδες, κλείδες, πόμολα και διάφορα άλλα 
μεταλλικά μέρη επίπλων.

Γυάλινα μέρη, όπως κρύσταλλα για έπιπλα σαλονιού και βιτρίνες, 
καθρέπτες, γυαλί για την επικάλυψη τραπέζιών κλπ.

Μετά την παρουσίαση του συνόλου των πρώτων και βοηθητικών υλών που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου είναι σαφής η 
ανάγκη για την ομαδοποίηση και κωδικοποίηση του συνόλου των υλικών 
που χρησιμοποιούνται από μία επιχείρηση προκειμένου να υπάρξει σωστή
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οργάνωση στις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο αριθμός των υλικών που 
χρησιμοποιεί μία επιχείρηση αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση του 
αριθμού των παραγόμενων προϊόντων. Αν αναλογισθούμε λοιπόν το 
γεγονός της ζήτησης της αγοράς για προϊόντα customized στις ανάγκες 
και απαιτήσεις του κάθε καταναλωτή γίνεται σαφές ότι οι επιχειρήσεις 
αυξάνουν συνεχώς το μίγμα προϊόντων τους και κατά συνέπεια και τον 
αριθμό των χρησιμοποιούμενων υλικών για την κατασκευή των τελικών 
προϊόντων. Συνεπώς η παρακολούθηση, έλεγχος, διαχείριση των υλικών 
που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση είναι σημαντικότατος 
παράγοντας για την επιτυχία των εργασιών της παραγωγής.
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1. Γενικά

To Case βασίσθηκε στην ανάλυση του συστήματος λειτουργιών μιας κατά 
το δυνατό αντιπροσωπευτικής μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης 
παραγωγής ξύλινου επίπλου (ξύλινων καθισμάτων).

Η απόφαση για την μελέτη αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων 
δηλαδή αυτών που ανήκουν στον υποκλάδο παραγωγής ξύλινου επίπλου 
λήφθηκε δεδομένων των εξής γεγονότων

• ότι το παραγωγικό τους σύστημα είναι περισσότερο περίπλοκο, λόγω 
του χαρακτήρα των εργασιών της παραγωγής, από αυτό των 
επιχειρήσεων του υποκλάδου παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών λόγω του μεγάλου αριθμού ημικατεργασμένων.

• οι επιχειρήσεις του υποκλάδου αυτού είναι σε αριθμό σημαντικά 
περισσότερες από αυτές του υποκλάδου παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών.

Η επιχείρηση που μελετήθηκε, όπως και οι περισσότερες του υποκλάδου, 
είναι οικογενειακού τύπου εταιρεία και βασίζεται στις ιδιαίτερες 
ικανότητες των ιδρυτικών της στελεχών.

Προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι πληροφοριακές ανάγκες των 
στελεχών μελετήθηκαν τα εξής :

1. Η διοικητική διάρθρωση της επιχείρησης.

2. Η σύνθεση του προσωπικού κατά θέσεις και ειδικότητα.

3. Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων Α’ και Β’ υλών.

4. Τα παραγόμενα προϊόντα.

5. Η διάρθρωση της παραγωγής (layout μηχανημάτων).

6. Η τεχνολογία παραγωγής για ένα τελικό προϊόν της εταιρείας.

7. Οι προβλέψεις ζήτησης.

8. Το πρόγραμμα παραγωγής.

9. Οι προμήθειες.
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2. Διοικητική Οργάνωση της Επιχείρησης

Η δομή της διοικητικής οργάνωσης της εταιρείας παρουσιάζεται στο 
Οργανόγραμμα του Σχήματος 1.

Όπως φαίνεται από το οργανόγραμμα η οργανωτική δομή της εταιρείας 
είναι λειτουργική. Η εταιρική οργάνωση έχει ως βασικούς άξονες τρία 
τμήματα τη Διεύθυνση Παραγωγής, τη Διεύθυνση Πωλήσεων και το 
Λογιστήριο τα οποία βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της Γενικής 
Διεύθυνσης δηλαδή των Διαχειριστών της Ομόρρυθμης Εταιρείας. Οι 
επιμέρους λειτουργίες των βασικών τμημάτων της εταιρείας 
αναλύονται στη συνέχεια.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης είναι και ο Διευθυντής του 
τμήματος Παραγωγής. Τα καθήκοντα του ως γενικού διευθυντή είναι ο 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, ο προσδιορισμός των αγορών- 
στόχων. Ακόμη, λειτουργεί ως πόλος επικοινωνίας με το εξωτερικό 
περιβάλλον, καθώς έρχεται σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες και 
διάφορους παράγοντες του κλάδου και αποφασίζει για την σκοπιμότητα 
της αποδοχής διαφόρων επενδυτικών προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις εισηγήσεις των υπευθύνων παραγωγής. Τέλος, δεδομένης της 
απουσίας χρηματοοικονομικού τμήματος, συνεργάζεται με τον λογιστή 
της επιχείρησης για τον οικονομικό προγραμματισμό και την εξεύρεση 
πηγών χρηματοδότησης.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων έχει ως κύρια αρμοδιότητά του τον καθορισμό 
των παραγγελειών καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των παραγγελιών. 
Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του είναι και οι διεπαφές με τους πελάτες, 
όπως επίσης και η επαφή με την αγορά γενικότερα για την διαπίστωση 
των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών. Ο Δ/ντης πωλήσεων 
συνεργάζεται στενά με τον διευθυντή παραγωγής για την αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των πελατών, και την διαπίστωση των τυχόν προβλημάτων 
που παρουσιάζονται σε μία παραγγελία. Μέσω της συνεργασίας των 
δ/ντων των δύο τμημάτων γίνεται η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων 
με βάση πάντα την άριστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών. 
Επίσης καθορίζεται από κοινού το πρόγραμμα παραγωγής του 
εργοστασίου. Ο Δ.ντης πωλήσεων με συχνά ταξίδια παρακολουθεί τις 
τάσεις της αγοράς όσον αφορά τα διάφορα κατασκευαστικά σχέδια, ενώ
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επίσης ενημερώνεται και για τις διάφορες νέες τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται στο χώρο της κατεργασίας του ξύλου.

Ο Διευθυντής Παραγωγής έχει ως κύρια αρμοδιότητα, τον σχεδίασμά 
των παραγόμενων προϊόντων, τον προγραμματισμό της παραγωγής και 
τον σχεδίασμά της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόμη, ασχολείται με την 
προμήθεια των πρώτων υλών και των υλικών, την διαχείριση των 
αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημιέτοιμων και τελικών προϊόντων) και την 
συντήρηση των μηχανημάτων.

Ασχολείται με την μέτρηση και τον έλεγχο των χαρακτηριστικών 
ποιότητας και τον σχεδίασμά των διαδικασιών με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η υψηλή ποιοτική τους στάθμη.

Η Διεύθυνση Παραγωγής περιλαμβάνει έξι (6) επιμέρους τμήματα αυτά 
της Παραγωγής Ξύλινων Εξαρτημάτων (ημιετοίμων), της Συναρμολόγησης 
των τελικών προϊόντων (Μοντάζ), της Βαφής-Λούστρων, του 
Ταπετσαρίσματος, της Συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
της παρακολούθησης της αποθήκης.

Ο προϊστάμενος της παραγωγής, ασχολείται με τον προγραμματισμό και 
τον έλεγχο της παραγωγής ενώ παράλληλα επεμβαίνει όπου 
δημιουργείται πρόβλημα. Στα καθήκοντά του είναι και ο περιοδικός 
έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων ημικατεργασμένων και 
ημιετοίμων.

Ο υπεύθυνος του τμήματος της Βαφής-Λούστρων, ασχολείται με τον 
προγραμματισμό των βαφών και του λουστραρίσματος των προϊόντων, 
την προετοιμασία των μιγμάτων (λάκα, λούστρο κλπ) καθώς και δίνει την 
εντολή για την προμήθεια πρώτων υλών.

Στο τμήμα ταπετσαρίας διενεργείται η προετοιμασία της υφασμάτινης 
επένδυσης των τελικών προϊόντων καθώς και η τελική επένδυση των 
προϊόντων. Το προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο 
για την προσθήκη των υφασμάτων και αφρωδών υλικών που απαιτούνται 
για την τελική μορφοποίηση του προϊόντος.
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Ο υπεύθυνος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού ασχολείται με 
την καθημερινή συντήρηση των μηχανημάτων καθώς και με την συντήρηση 
των επιμέρους αναλωσίμων των μηχανημάτων (συντήρηση 
πριονοελασμάτων, τροχίσματα κλπ) και γενικά επεμβαίνει στα σημεία της 
παραγωγής, όπου παρουσιάζονται προβλήματα λειτουργίας των μηχανών.

Στο Τμήμα Μοντάζ διενεργείται η συναρμολόγηση των ξύλινων 
εξαρτημάτων, τα οποία έχουν παραχθεί στο Τμήμα Παραγωγής. Το 
προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την σωστή 
εφαρμογή των επιμέρους μερών και τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος.

Ο υπεύθυνος της αποθήκης ασχολείται με την διακίνηση και ταξινόμηση 
των πρώτων υλών και ημιέτοιμων από και προς τους αποθηκευτικούς 
χώρους. Στις αρμοδιότητές του εντάσσονται και η ορθολογική στοίβαξη 
της ξυλείας καθώς και η προστασία των ημιετοίμων.

Το Λογιστήριο, ασχολείται με την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης, 
την έκδοση μισθολογικών καταστάσεων και την εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων της και τηρεί τα απαραίτητα αρχεία της επιχείρησης.

Η Γ ραμματεία, έχει ως αποστολή την διεκπεραίωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται, την γραμματειακή 
υποστήριξη των Διευθυντών των διαφόρων τμημάτων και την παροχή 
βοήθειας στο Λογιστή.

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί δίνεται η σύνθεση του προσωπικού της 
εταιρείας κατά ειδικότητες.
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Πίνακας 2. Η σύνθεση του προσωπικού της εταιρείας κατά 
ειδικότητες.______________________________ __________________________

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Λούστρα - Τριβείο 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Μονταριστικό 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Σβούρα 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Πλαγιοκοπή 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Μοντάζ καρέκλας 
σκηνοθέτη

1 Τεχνίτης Ξυλουργός

Ραμποτέζα 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Επιστάτης 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Γενικών καθηκόντων 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Μοντάζ τραπέζιών 1 Τεχνίτης Ξυλουργός
Ταπετσιέρης 1 Εργάτης Ξυλουργός
Λούστρα 4 Εργάτης Ξυλουργός
Τριβεία 5 Εργάτης Ξυλουργός
Αποθήκη 3 Εργάτης Ξυλουργός
Μοντάζ 1 Εργάτης Ξυλουργός
Πλαγιοκοπή 1 Εργάτης Ξυλουργός
Ραμποτέζα 1 Εργάτης Ξυλουργός
Ξεμορσιέρα αυτόματη 1 Εργάτης Ξυλουργός
Τ ρυπάνια 1 Εργάτης Ξυλουργός
Μοντάζ 2 Βοηθός Τεχνίτη Ξυλουργού
Τρυπάνι 1 Βοηθός Τεχνίτη Ξυλουργού
Τριβείο 1 Βοηθός Τεχνίτη Ξυλουργού
Κορδέλα 3 Βοηθός Τεχνίτη Ξυλουργού
Διάφορες θέσεις 1 Μαθητευόμενος εργάτης
Λούστρα 3 Λουστραδόρος
Radial 1 Κορδελάς
Κορδέλα 1 Κορδελάς
Λογιστήριο 1 Λογιστής
Λογιστήριο 1 Λογιστής-Π ρο'ίστ. 

Γ ραφείου
2 Υπάλληλος γραφείου
1 Βοηθός λογιστού
1 Συντηρητής
2 Οδηγός

ΣΥΝΟΛΟ 48
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3. Πρώτες Ύλες & Βοηθητικές Ύλες

Οι πρώτες ύλες και Βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για 
τις παραγωγικές της δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες :

• Ξύλο

• Κόλλα

• Βερνίκια

• Βαφές

• Λούστρα

• Υφάσματα

• Τελάρα καθισμάτων

3.1. Ξύλο

Για την παραγωγή των επιμέρους στοιχείων των προϊόντων της 
επιχείρησης χρησιμοποιείται πριστή ξυλεία Οξυάς, επενδεδυμένο MDF 
και Μοριοσανίδες.

3.1.1. Πριστη Ξυλεία Οξυάς

Ο όρος πριστη (πριονιστή) ξυλεία αναφέρεται σε πρισματικά ξυλοτεμάχια 
που παράγονται κυρίως με αξονική (κατά μήκος) πρίση κορμοτεμαχίων 
από διάφορα είδη ξύλου. Σπάνια προέρχεται και από εγκάρσια πρίση και 
ειδικά σε περιπτώσεις που λόγω ελαττωμάτων ή ελλειμματικών 
διαστάσεων του ξύλου διαμορφώνονται μήκη μικρότερα από το κύριο 
προϊόν.

Η επιχείρηση προμηθεύεται την πριστή ξυλεία Οξυάς διαστασιολογημένη 
από τους εξής προμηθευτές και στα ακόλουθα ποσοστά :

Προμηθευτής Ποσοστό (%)
Πριστήρια Αριδαίας 60
Δασαρχείο Πιερίας 20

Διάφορους + εισαγωγές από Σερβία και Βουλγαρία 20
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Οι βασικοί προμηθευτές της επιχείρησης σε πριστή ξυλεία οξυάς είναι τα 
πριστήρια Αριδαίας. Η εταιρία συνεργάζεται με ιδιωτικά πριστήρια της 
Αριδαίας τα οποία την προμηθεύουν με πριστή ξυλεία διαστάσεων 
προσυμφωνημένων (FACON).

Οι διαστάσεις της πριστής ξυλείας οξυάς που προμηθεύεται η επιχείρηση 
είναι οι ακόλουθες :

Διαστάσεις προμηθευόμενης λευκής πριστής ξυλείας Οξυάς

Μήκος Πάχος Πλάτος
80 10,5 10,5
40 3,5 3,5
42 3,5 3,5
42 3 3
50 3 7
45 5 2,5
70 5 2,5
42 5 3
70 5 3
100 5 5
50 5 5
52 5 5
90 5 5
42 6 3
84 6 3
80 7 7

Διαστάσεις προμηθευόμενης ατμισμένης πριστής ξυλείας Οξυάς
100 25 25
60 25 25

Η προμήθεια της ατμισμένης ξυλείας οξυάς γίνεται εξολοκλήρου από το 
πριστήριο του Δασαρχείου Πιερίας (Λιτόχωρου).

V

Εκτός από πριστή ξυλεία η εταιρεία προμηθεύεται και αξεφάρδιστες 
πλάκες οξυάς. Η αξεφάρδιστη πριστή ξυλεία αναφέρεται σε ξυλεία η 
οποία προέρχεται από την αξονική μόνον τομή του κατεργαζόμενου 
κορμοτεμαχίου, χωρίς να έχει γίνει πρισματοποίηση των τεμαχίων ξύλου. 
Το τελικό προϊόν είναι σε μορφή πλάκας, το πλάτος της οποίας είναι 
ανάλογο με τη διάμετρο του κατεργαζόμενου κορμοτεμαχίου.

Η επιχείρηση προμηθεύεται αξεφάρδιστες πλάκες οξυάς σε διαστάσεις 
πάχους 4,5 εκ. έως 10 εκ. και μήκους 1 μ. έως 2,40 μ.
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Η πριστή ξυλεία οξυάς μετά την άφιξή της στο εργοστάσιο ξηραίνεται στο 
ξηραντήριο του εργοστασίου μέχρι ποσοστού περιεχόμενης υγρασίας 12% 
έως 15%. Στη συνέχεια στοιβάζεται στον αποθηκευτικό χώρο του 
εργοστασίου. Κατά την στοίβαξη της ξυλείας ακολουθούνται οι κανόνες 
της ορθολογικής στοίβαξης, που αφορούν την τοποθέτηση διαχωριστικών 
πηχών μεταξύ των πριστοτεμαχίων. CX διαχωριστικοί πήχεις είναι 
πρισματικά ξυλοτεμάχια με μήκος ίσο με το πλάτος της στοιβάδας και 
τετραγωνική ή ορθογώνια διατομή. Η χρήση των διαχωριστικών πηχών 
γίνεται για την διευκόλυνση της διέλευσης του αέρα μεταξύ των 
στοιβάδων των πριστών.

3.1.2. Επενδεδυμένες με ξυλόφυλλα Ινοσανίδες μέσης 
πυκνότητας.

Πρόκειται για προϊόντα ξύλου σε μορφή πλάκας που παράγονται από 
λιγνινοκυτταρινικές ίνες ή συσσωματώματα ινών με υγρή ή ξηρή 
στρωμάτωση και στη συνέχεια ξήρανση ή συμπίεση σε θερμή πρέσσα. Τα 
προϊόντα αυτά επενδύονται με ξυλόφυλλα παλινδρομικής τομής 
(καπλαμάδες) διαφόρων ειδών ξύλου (anigre, οξυά, τριανταφυλλιά κ.α.).

Η επιχείρηση προμηθεύεται επενδεδυμένο με anigre MDF εξολοκλήρου 
από την εγχώρια αγορά. To MDF χρησιμοποιείται για την παραγωγή της 
τάβλας των τραπέζιών. Οι πλάκες του προμηθευόμενου MDF 
παραλαμβάνονται από το εργοστάσιο στις διαστάσεις εκείνες που 
απαιτεί η εκάστοτε παραγωγική δραστηριότητα. Το εργοστάσιο κατά 
μέσο όρο προμηθεύεται 150-200 κ.μ. επενδεδυμένου MDF το έτος.

3.1.3. Ξύλο πλάτης καρεκλών.

Η εταιρεία προμηθεύεται ημιέτοιμη ξυλεία πλάτης από την εγχώρια αγορά 
ενώ ένα ποσοστό προέρχεται από εισαγωγές από την Ιταλία. Το σύνολο 
της ξυλείας πλάτης που χρησιμοποιείται για τις παραγωγικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης είναι 40.000 τεμάχια/έτος.
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3.1.4. Μοριοσανίδες.

Πρόκειται για βιομηχανικά προϊόντα ξύλου σε μορφή πλακών που 
παράγονται με τη συγκόλληση σε θερμή πρέσα τεμαχιδίων ξύλου ή άλλων 
φυτικών ινών με χρήση θερμοσκληρυνόμενων συνθετικών ρητινών και 
άλλων πρόσθετων χημικών ουσιών.

Οι μοριοσανίδες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελάρου των 
καθισμάτων.

Οι διαστάσεις και τα πάχη των μοριοσανίδων όπως αυτές φθάνουν στο 
εργοστάσιο είναι 305x162x12 εκ. (μήκοςχπλάτοςχπάχος). Η προμήθειά 
τους γίνεται εξ’ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά. Το εργοστάσιο κατά 
μέσο όρο προμηθεύεται 200 κ.μ.μοριοσανίδας το έτος.

3.2. Συγκολλητική ουσία.

Η συγκολλητική ουσία χρησιμοποιείται στην διαδικασία του 
μονταρίσματος για την συγκόλληση των επιμέρους στοιχείων των τελικών 
παραγόμενων προϊόντων.

Η συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται είναι η RACOLL και η 
προμήθειά της γίνεται εξολοκλήρου από την εγχώρια αγορά. Η επιχείρηση 
καταναλώνει ετήσια 3.000 - 3.500 (3.250 το 1996) κιλά κόλλας.

3.3. Λούστρο.

Τα βερνίκια (Ματ) χρησιμοποιούνται για το λουστράρισμα των 
παραγόμενων καρεκλών και τραπέζιών. Χρησιμοποιούνται βερνίκια και 
διαλύτες των εξής εταιρειών:

VERNILAC, MILESI και INGRODITONE.

Η προμήθεια του Ματ γίνεται σε συμπυκνωμένη μορφή και η προετοιμασία 
του γίνεται στο εργοστάσιο. Το προμηθευόμενο Ματ είναι το Ματ A 
(βασικό βερνίκι) και το Ματ Β (ο καταλύτης του Ματ Α).

Επειδή τα προμηθευόμενα υποστρώματα και Ματ είναι σε συμπυκνωμένη 
μορφή, για την αραίωσή τους χρησιμοποιείται διαλυτικό.
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Οι αναλογίες του μίγματος των χρησιμοποιούμενων Ματ Α και Β είναι 2:1 
αντίστοιχα.

Το διαλυτικό αναμιγνύεται με το μίγμα των Ματ A & Β σε αναλογία 1:5.

Για τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε τύπου 
βερνικιού χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κάθε φορά υποστρώματα και 
διαλύτες σε συγκεκριμένες αναλογίες.

Το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται είναι το υπόστρωμα Σίλερ (CLR) A 
και το υπόστρωμα Σίλερ (CLR) Β - ο καταλύτης το βασικού 
υποστρώματος.

Οι αναλογίες του μίγματος των χρησιμοποιούμενων Υποστρωμάτων Α και 
Β είναι 2:1 αντίστοιχα.

Το διαλυτικό αναμιγνύεται με το μίγμα των Υποστρωμάτων (CLR) Α & Β 
σε αναλογία 1:5.

3.4. Βαφές.

Οι βαφές χρησιμοποιούνται για το βάψιμο των τελικών προϊόντων 
(καρεκλών, τραπέζιών). Οι προμηθευόμενες βαφές (νεροβαφές) που 
χρησιμοποιούνται είναι των εταιρειών : MILESI και VERNILAC.

3.5. Λάκα.

Η λάκα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται η βαφή των 
τελικών προϊόντων (καρεκλών, τραπέζιών), αλλά το φυσικό χρώμα του 
ξύλου.

Οπως και στα βερνίκια και στις βαφές, έτσι και στα λακαριστά για τη 
διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λάκας χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα κάθε φορά υποστρώματα και διαλύτες σε συγκεκριμένες 
αναλογίες. Το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται είναι το Υπόστρωμα Σίλερ 
(CLR) Α και το Υπόστρωμα Σίλερ (CLR) Β - ο καταλύτης το βασικού 
υποστρώματος. Ενώ χρησιμοποιείται επίσης και Σουλφασέρ . Το 
Σουλφασέρ που χρησιμοποιείται είναι το Σουλφασέρ Α και το Σουλφασέρ 
Β - ο καταλύτης του Σουλφασέρ Α.
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Επειδή τα προμηθευόμενα υποστρώματα και Σουλφασέρ είναι σε 
συμπυκνωμένη μορφή, για την αραίωσή τους χρησιμοποιείται διαλυτικό.

Οι αναλογίες του μίγματος των χρησιμοποιούμενων Υποστρωμάτων Α και 
Β είναι 2:1 αντίστοιχα.

Οι αναλογίες του μίγματος των χρησιμοποιούμενων Σουλφασέρ Α και Β 
είναι 2:1 αντίστοιχα.

Το διαλυτικό αναμιγνύεται με το μίγμα των Υποστρωμάτων (CLR) Α & Β 
καθώς και με το μίγμα των Σουλφασέρ Α & Β σε αναλογία 1:5 αντίστοιχα 
και στις δύο περιπτώσεις.

3.6. Υφάσματα & Αφρώδη υλικά.

Η εταιρεία προμηθεύεται υφάσματα διαφόρων μορφών και σχεδίων καθώς 
επίσης και αφρώδη υλικά (αφρολέξ) για επένδυση των τελάρων που 
τοποθετούνται στις καρέκλες. Η προμήθεια των ανωτέρω γίνεται 
εξολοκλήρου από την εγχώρια αγορά. Η επιχείρηση καταναλώνει ετησίως 
για τις παραγωγικές της δραστηριότητες 16.000 - 17.000 μέτρα 
υφάσματος και 300 - 350 κ.μ. αφρώδους υλικού (αφρολέξ).

3.7. Τελάρα.

Τα τελάρα είναι επιμέρους στοιχεία των καρεκλών. Τα τελάρα είτε 
κατασκευάζονται στο εργοστάσιο από πρώτη ύλη μοριοσανίδα, όπως 
αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.4., είτε προμηθεύονται σε έτοιμη μορφή 
(ψάθινα τελάρα) από το εξωτερικό, εξολοκλήρου από την Ν.Α. Ασία.

3.8. Υλικά Επιπλοποιίας.
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί μία σειρά υλικών επιπλοποιίας, όπως 
νοβοπανόβιδες, στριφωνόβιδες, στόκο επιπλοποιίας, μεταλλικούς 
συνδετήρες, κλπ.
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4. Παραγόμενα Προϊόντα.

Η επιχείρηση παράγει μία μεγάλη σειρά από ξύλινα προϊόντα καθισμάτων 
και τραπέζιών. Διατηρεί ένα κατάλογο από προϊόντα προτάσεις προς 
τους πελάτες της με 70 και άνω διαφορετικά μοντέλα καθισμάτων και 
ένα σημαντικό αριθμό μοντέλων τραπέζιών.

Επειδή σήμερα η εταιρεία έχει στρέψει την παραγωγική της 
δραστηριότητα αποκλειστικά σχεδόν στην παραγωγή καθισμάτων για το 
λόγο αυτό και δεν είναι σαφής ο αριθμός των μοντέλων τραπέζιών που 
έχει τη δυνατότητα να παράγει.

Η παραγωγή της επιχείρησης είναι συναρτούμενη άμεσα από την ζήτηση 
της αγοράς για το λόγο αυτό και η διεύθυνση πωλήσεων είναι 
υποχρεωμένη να διατηρεί έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών μοντέλων για 
να καλύψει όσο το δυνατό περισσότερο της ανάγκες της ζήτησης.

Το ανωτέρω δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα παράγονται στην 
επιχείρηση βάσει προγράμματος παραγωγής, αλλά ότι η παραγωγή τους 
είναι δοκιμασμένη και υπάρχει η δυνατότητα για μαζική παραγωγή τους.

Εξάλλου η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης βασίζεται στις 
παραγγελίες που φθάνουν κάθε στιγμή στο τμήμα πωλήσεων γι’αυτό το 
λόγο και η παραγωγή της είναι προσανατολισμένη κυρίως προς τις 
εκάστοτε παραγγελίες γεγονός που μειώνει σημαντικά το μίγμα των 
πραγματικών παραγόμενων προϊόντων σε σχέση πάντοτε με τον 
κατάλογο των μοντέλων που μπορεί να παράγει η επιχείρηση.

Σημαντικό είναι το γεγονός της συνεχούς ανανέωσης του καταλόγου 
μοντέλων της επιχείρησης με την εισαγωγή νέων μοντέλων-update 
(ανάλογα με τις εκάστοτε τάσεις της αγοράς) και την ανάκληση άλλων τα 
οποία η αγορά δεν απορροφά (αναχρονιστικά). Το ανωτέρω βεβαιώνεται 
από την συνεχή ενημέρωση των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης 
(Δ/ντη πωλήσεων & Δ/ντη Παραγωγής) με ταξίδια που διενεργούν για 
παρακολούθηση εκθέσεων επίπλου στο εσωτερικό της χώρας αλλά και 
στο εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία) και τον εν συνεχεία σχεδίασμά νέων 
μοντέλων καθισμάτων για παραγωγή από την επιχείρηση.
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5. Τεχνολογία Παραγωγής.

5.1. Εισαγωγή.

Το εργοστάσιο, όπως αναφέρθηκε, παράγει και έχει την δυνατότητα να 
παράγει ένα μεγάλο αριθμό μοντέλων καρεκλών Το βασικό προϊόν της 
εταιρείας είναι τα ξύλινα καθίσματα.

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα γίνει αναλυτική περιγραφή της 
τεχνολογίας παραγωγής του μοντέλου καθίσματος που παράγει το 
εργοστάσιο και συνεισφέρει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στις συνολικές 
πωλήσεις της εταιρίας.

Η παρουσίαση γίνεται με ανάλυση των επιμέρους σταδίων παραγωγής και 
με χρήση διαγραμμάτων ροής παραγωγής (flow charts) για την καλύτερη 
δυνατή παρουσίαση και κατανόηση της δομής των σχετικών παραγωγικών 
διαδικασιών και των τεχνικών ελέγχου ποιότητας.

5.2. Μηχανήματα Παραγωγής
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα τμήματα που 
υπάγονται στη διεύθυνση παραγωγής είναι ο παρακάτω (βλ Πίνακα 3) :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μηχανήματα Παραγωγής - Τεχνολογικά Στοιχεία

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HP)
1 Χειροκίνητο δισκοπρίονο (Radial) 4,5
2 Πριονοκορδέλα 100 Ελληνικής κατασκευής 10
3 Πριονοκορδέλα 80 Ελληνικής κατασκευής 8
4 Φρέζα BULLERI 4,5
5 Πλάνη STETOM PF500 10
6 Ξεχονδριστηρας STETOM SP500 5
7 Γ ωνιάστρα 8,5
8 Ραμποτέζα CASELLI 60
9 Τρυπάνι (αυτόματο) CAMMAM 30
10 Ραμποτέζα 4 κεφαλών CASELLI 12
11 Πλαγιοκόπτης BACCI 13
12 Πριονοκορδέλα Ελληνικής κατασκευής 90
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. (συνέχεια)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HP)
13 Μύλος για γωνίες OMEF 11

14 Τριβείο 4 πλευρών OMEF 14

15 Τριβείο OMEF 5,5

16 Τριβείο μορφής RYOBI 0,5

17 Τριβείο Ελληνικής κατασκευής 3

18 Τριβείο χειρός BARONI 4,5

19 Τριβείο VOLFATO 3,5

20 Μονταριστική CAMMAM 5,5

21 Μονταριστική CAMMAM 5,5

22 Πολυτρύπανο CAMMAM 30
23 Τρυπάνι CAMMAM 3
24 Σβούρα OMEF 5
25 Ξεμορσιέρα BACCI 9,5
26 Πλαγιοκόπτης

27 Ξεμορσιέρα αυτόματη BALESTRINI NOVA3 8
28 Τριβείο βούρτσας CAMMAM 7
29 Τριβείο Ταινίας 5,5
30 Ταινία μεταφοράς 1
31 Ρομπότ Λούστρου FRIULMAC 7,5
32 Καμπίνα βαφής 0,5
33 Καμπίνα Λούστρου Ελληνικής κατασκευής
34 Ξεπετσικάρίστρα CAMMAM
35 Μηχάνημα μεταφοράς πρώτης 

ύλης
CLARK

36 5 Χειροκίνητα μηχανήματα 
μεταφοράς πρώτης ύλης

37 Καβιλιέρα MOC
38 Bruza
39 Τρυπάνι Pade
40 Ξεμορσιέρα Pade
41 Φρέζα
42 Φρέζα OMEF
43 Σβούρα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. (συνέχεια)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HP)
44 Δικλός δίσκος κάθετος
45 Radial
46 Τριβείο CAMAM
47 Τριβείο
48 Τριβείο
49 Ειδική μηχανή μορφοποίησης PADE
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5.3. Χωροταξικός Σχεδιασμός της Παραγωγής
Ο χωροταξικός σχεδιασμός αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο είναι 
χωρισμένο το εργοστάσιο σε επιμέρους τμήματα, όπου γίνονται οι 
διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στον τρόπο 
διάταξης των μηχανημάτων μέσα στα τμήματα αυτά.
Το τμήμα της παραγωγής της εταιρείας είναι χωρισμένο σε 4 επιμέρους 
πτέρυγες A, Β, Γ, Δ. (βλ σχήμα 4).

Πτέρυγα A
Η πτέρυγα Α αυτή (1440 m2) είναι επιμερισμένη σε δύο βασικά τμήματα 
από τα οποία στο πρώτο γίνεται το ταπετσάρισμα των καθισμάτων, το 
μοντάζ των τραπέζιών ενώ στο δεύτερο γίνεται η αποθήκευση των 
τελικών προϊόντων και η συσκευασία τους για αποστολή.

Πτέρυγα Β.
Η πτέρυγα Β (1440 πι2) είναι επιμερισμένη σε τρία βασικά τμήματα από τα 
οποία στο πρώτο γίνονται οι επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες 
παραγωγής των εξαρτημάτων των τελικών προϊόντων, στο δεύτερο 
γίνεται το μοντάρισμα των επιμέρους εξαρτημάτων των καθισμάτων, και 
στο τρίτο η βαφή και το λουστράρισμα των καθισμάτων και τραπέζιών.

Πτέρυγα Γ.
Στην πτέρυγα αυτή (1276 m2) γίνονται οι πρωτογενείς διαδικασίες 
επεξεργασίας των πρώτων υλών.

Πτέρυγα Α.
Στην πτέρυγα αυτή (1500 m2) γίνεται η αποθήκευση των πρώτων υλών 
καθώς επίσης και των ημιετοίμων εξαρτημάτων των παραγωγικών 
διαδικασιών.

Η διάταξη των τμημάτων δίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4) (Block- 
Diagram), ενώ οι θέσεις των μηχανημάτων στις πτέρυγες Β και Γ , στις 
οποίες είναι συγκεντρωμένο το σύνολο σχεδόν των μηχανημάτων, 
φαίνονται στο σχήμα 5 που ακολουθεί.
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ΠΤΕΡΥΓΑ A

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑ. 
ΜΟΝΤΑΖ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΠΤΕΡΥΓΑΒ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΤΑΖ
ΚΑΘΙΣΜΑ

ΤΩΝ

ΒΑΦΗ -
ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΑ-

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΠΤΕΡΥΓΑ Γ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΤΕΡΥΓΑ Δ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ

Σχήμα 4. Παρουσίαση των βασικών και επιμέρους τμημάτων της 
παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης.
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ΠΤΕΡΥΓΑ Γ
ΤΡΟΧΕΙΟ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΤΕΡΥΓΑ Β

Αποθήκη 
(ΠΤΕΡΥΓΑ Δ)

Αποθήκη
Τελικών

ΠΤΕΡΥΓΑ Λ

Radial
(45)

Τριπτάνι
(23)

Πολυτρύπανο
(22)

Τρυπάνι
(39)

Κορδίλλα
(3)

Ραμποτέζα 
4 κεφαλών 

(10)

Τριβείο 
4 πλευρών 

(14)

Ξεμορσιέρα
(40)

Bruza
(38)

Διάταξη
Ραμποτέζας

(8)

Φρίζα
W

Σβούρα
(24)

Διπλός Δίσκος 
Κάθετος 

(44)

Pade
(49)

Πολυτρύπανο
(9)

Κεντρική
Μονάδα

Θέρμανσης

Μύλος για Τ ριβείο Τ ριβείο
Γωνίες OMEF Μορφής
(13) (15) (17)

(46)
Τ ριβεία 
(18,19)

Τ ριβείο 
(47)

Ξεμορσιέρα
NC
(27)

Μονταριστικό Μονταριστικό
(20) (21)

Τριβείο
Βούρτσας

(28)

---  ---- ...—......-— |
■

Ρομπότ
Λούστρων

(31)

1

Θάλαμος Βαφής 
(32)

ι·
Πάγκος

χειρωνακτικής
Λείανσης

Τ ριβείο 
Ταινίας 

(29)

Καμπίνα
Λούστρου

(33) ■
ΘΑΛΑΜΟΣ
ΛΟΥΣΤΡΩΝ
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6. Διαδικασίες Παραγωγής.
6.1. Γενικά.

Οι διαδικασίες παραγωγής διαχωρίζονται σε αυτές που έχουν άμεση 
σχέση με την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και σε αυτές που 
σχετίζονται με την υποστήριξη των λειτουργιών του παραγωγικού 

συστήματος.

Στην πρώτη περίπτωση οι διαδικασίες είναι:

• Διαδικασία προμήθειας α’ & β’ υλών

• Χειρισμός και αποθήκευση της πρώτης ύλης

• Διαδικασία παραγωγής.

• Διαδικασία διανομής των τελικών προϊόντων

Στην δεύτερη περίπτωση οι διαδικασίες είναι:

• Διαδικασία προβλέψεων ζήτησης.

• Διαδικασία κατάρτισης προγράμματος παραγωγής.

6.2. Διαδικασία Προμήθειας A’ & Β' Υλών

Η προμήθεια των πρώτων και βοηθητικών υλών γίνεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες παραγωγής. Λαμβάνεται πάντα υπόψη κατά την προμήθεια να 
υπάρχουν ποσότητες ξύλου στο εργοστάσιο και να διασφαλίζεται η 
συνεχής λειτουργία του εργοστασίου. Η διαδικασία προμήθειας της 
πρώτης ύλης από τη στιγμή της παραγγελίας της είναι αμεσότατη γιατί 
το εργοστάσιο προμηθεύεται τη πριστή ξυλεία οξυάς διαστασιολογημένη 
από πριστήρια που διενεργούν εργασίες φασόν (Facon) για το 
εργοστάσιο.

Οι προμηθευόμενες ποσότητες ξυλείας που φθάνουν στο εργοστάσιο 
ποσοτικά προσδιορισμένες (αναγράφεται ο όγκος κάθε παρτίδας). Στην 
αποθήκη του εργοστασίου διατηρείται μία σημαντική ποσότητα ξυλείας 
λόγω του χρόνου που απαιτείται για ξήρανση προκειμένου κάθε στιγμή να
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υπάρχει διαθέσιμη ξυλεία συγκεκριμένων διαστάσεων έτοιμη (ξηραμένη) 
για επεξεργασία.

6.3. Χειρισμός και Αποθήκευση της Πρώτης Ύλης.

Η πρώτη ύλη (πριστή ξυλεία) φθάνει στο εργοστάσιο διαστασιολογημένη 
και οδηγείται στο ξηραντήριο για ξήρανση μέχρι ποσοστού περιεχόμενης 
υγρασίας 12 έως 15%. Μετά την ξήρανση η ξυλεία μεταφέρεται με 
μηχανοκίνητο όχημα μεταφορά (Clark) στους αποθηκευτικούς χώρους του 
εργοστασίου (πρισματοπλατεία), όπου και παραμένει μέχρι την 
επεξεργασία της.

Η αποθήκευση της πριστής ξυλείας γίνεται με βάση τους κανόνες 
ορθολογικής διαχείρισης και χειρισμού της πρώτης ύλης πριστής ξυλείας 
(χρησιμοποίηση διαχωριστικών πηχών για αερισμό της ξυλείας, 
διαμορφωμένη αποθήκη κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση 
του αέρα).

6.4. Διαδικασία Παραγωγής.

Η διοίκηση της επιχείρησης ανάλογα με το ύψος των εκάστοτε 
παραγγελιών, τις πωλήσεις στο παρελθόν και τις προβλέψεις ζήτησης 
παράγει τα μοντέλα εκείνα καθισμάτων, τα οποία υπολογίζει ότι θα έχουν 
ζήτηση.

Η παραγωγική της διαδικασία βασίζεται στην παραγωγή παρτίδων από 
ημιέτοιμα προϊόντα, τα οποία και αντλεί από το απόθεμα για την 
συναρμολόγηση των τελικών προϊόντων.

Η φιλοσοφία του παραγωγικού συστήματος της επιχείρησης στηρίζεται 
στα εξής :

Make to stock - Assemble to order.

6.5. Διαδικασία Διανομής των Τελικών Προϊόντων.

Η διανομή των τελικών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές ή 
λιανέμπορους γίνεται με τη χρήση 2 φορτηγών οχημάτων που διαθέτει η 
επιχείρηση. Τα τελικά προϊόντα συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια πριν την 
διανομή και ελέγχεται η ποιότητά τους. Πριν τη συσκευασία
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ενημερώνονται οι εργάτες συσκευασίας για το μέγεθος της παραγγελίας 
που αποστέλλεται και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες μέχρι τη συσκευασία 
για αριθμό προϊόντων ίσο με την αιτούμενη παραγγελία.

6.6. Διαδικασία Προβλέψεων Ζήτησης.

Η διαδικασία καταρτισμού των απαραίτητων προβλέψεων ζήτησης που 
ακολουθείται από την επιχείρηση συνδυάζει ποιοτικές και ποσοτικές 
μεθόδους.

Κατ’ αρχήν συλλέγονται πληροφορίες και απόψεις συναδέλφων 
κατασκευαστών με την μέθοδο της προσωπικής επαφής.

Στη συνέχεια μέσα από περιοδικές επαφές με τους πελάτες - εμπόρους 
λιανικής πώλησης επίπλων συλλέγονται απόψεις για την μελλοντική 
εξέλιξη της αγοράς.

Οι απόψεις αυτές συνδυάζονται με τις προσωπικές γνώμες των 
διοικητικών στελεχών της επιχείρησης και οδηγούν σε μία υποκειμενική 
εκτίμηση των προβλεπόμενων πωλήσεων.

Οι προβλέψεις αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με την επικρατούσα 
τάση, όπως αυτή καταγράφεται από τις πωλήσεις σε τεμάχια του 
προηγούμενου έτους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις είναι περισσότερο χαρακτήρα 
καθορισμού των μοντέλων προϊόντων που θα παραχθούν παρά των 
ποσοτήτων ημιετοίμων που θα παραχθούν. Η παραγωγή των ημιετοίμων 
στη συνέχεια γίνεται in anticipation of demand σε μεγάλες ποσότητες.

6.7. Διαδικασία Κατάρτισης Προγράμματος Παραγωγής.

Με βάση τις προβλέψεις τις ζήτησης, οι οποίες είναι υποκειμενικές 
δίνονται οι οδηγίες για την ανάληψη δράσης στην παραγωγή, η οποία δεν 
ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η παραγωγή λειτουργεί με βάση την 
κρίση του διευθυντή παραγωγής και του εργοδηγού παραγωγής και 
βασίζεται στον έλεγχο της στάθμης του αποθέματος των ημιετοίμων και 
την παραγωγή εκείνων των ημιετοίμων που βρίσκονται σε έλλειψη ή 
χαμηλή στάθμη αποθέματος.
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6.8. Η Διαδικασία Παραγωγής Μοντέλου Καθίσματος (Κ25).

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία παραγωγής της εταιρείας 
ακολουθεί η ανάλυση των επιμέρους διαδικασιών για την ολοκλήρωση της 
παραγωγής ενός μοντέλου καθίσματος.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η μελέτη της διαδικασίας παραγωγής εκείνου 
του μοντέλου καθίσματος, το οποίο συνείσφερε με το μεγαλύτερο 
ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης. Η επιχείρηση έχει 
κωδικοποιήσει το σύνολο των μοντέλων που παράγει και το συγκεκριμένο 
κάθισμα έχει κωδική ονομασία Κ25. Στη συνέχεια η αναφορά για το 
συγκεκριμένο μοντέλο καθίσματος θα γίνεται με την κωδική του ονομασία.

Η παραγωγή του μοντέλου καρέκλας Κ-25 προϋποθέτει την παραγωγή 
των επιμέρους στοιχείων (ημιετοίμων) που την αποτελούν.

Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων που απαιτούνται για την παραγωγή 
του μοντέλου Κ-25 όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2 είναι:

1. Δύο (2) πίσω πόδια.
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Μετά την παραγωγή των ανωτέρω επιμέρους στοιχείων ακολουθούν, σε 
περίπτωση παραγγελίας, οι εξής διαδικασίες :

6. Μοντάρισμα εξαρτημάτων.

7. Λουστράρισμα.

8. Παραγωγή Τελάρου και ντύσιμο τελάρου

9. Τοποθέτηση Τελάρου πριν την τελική συσκευασία και αποστολή.

Στα επόμενα περιγράφονται οι διαδικασίες παραγωγής όλων των 
επιμέρους στοιχείων (ημιετοίμων) που συναρμολογούνται στο τελικό 
προϊόν.
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6.8.1. Παραγωγή στοιχείου Πίσω Ποδιών

Τα στάδια που συνιστούν την παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται 
από την εταιρεία για την παραγωγή των Πισινών Ποδιών του μοντέλου 
καρέκλας Κ-25 δίνονται σχηματικά στο διάγραμμα ροής παραγωγής που 
ακολουθεί και παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΡΟΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣΤΟΙΧΕΙΟΥ«ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΑ» ΜΟΝΤΕΑΟΥΚ25

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ 
ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ

ΑΝΑΜΟΝΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ _

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΉΜΙΕΤΟΙΜΩ
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6.8.1.1. Τεμαχισμός ιτριστής κατά μήκος (Σοκόριασμα)
Από την πρισματοπλατεία μεταφέρεται με το Clark ή με χειροκίνητο
μεταφορέα η πρώτη ύλη (πριστή) διαστάσεων 5X5X90 
(παχοςχπλάτοςχμήκος) στον χώρο κατεργασίας. Για την διαδικασία της 
μεταφοράς και τοποθέτησης της παλέτας Α’ υλών παραπλεύρως του 
μηχανήματος κατά μήκος κοπής (μηχάνημα 7), (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3) 
υπεύθυνος είναι ο εργάτης διαχείρισης της αποθήκης. Ο εργάτης 
χειρισμού του μηχανήματος κατά μήκος κοπής (γωνιάστρα) έχει ρυθμίσει 
προηγουμένως την απόσταση των δισκοπριόνων του μηχανήματος και 
αρχίζει άμεσα την εργασία τεμαχισμού. Ο εργάτης τοποθετεί τα 
πριστοτεμάχια ανά δύο πάνω στην κυλιόμενη τράπεζα που φέρει η 
διάταξη του δισκοπρίονου και ελέγχει οπτικά την ποιότητα των 
πριστοτεμαχίων. Στη συνέχεια με κίνηση της τράπεζας προς τους 
δισκοπρίονες τα τεμαχίζει στις επιθυμητές διαστάσεις (διάσταση μήκους 
83 εκ.). Έπειτα τα στοιβάζει προσωρινά πάνω στην τράπεζα και συνεχίζει 
την ενέργεια με τα δύο επόμενα πριστοτεμάχια. Ανά διαστήματα 
απομακρύνει τα εξακρίδια που παράγονται κατά την διαδικασία της τομής 
των πριστοτεμαχίων και τους διαχωριστικούς πήχεις από την παλέτα των 
πρώτων υλών.
Τα προσωρινά στοιβαγμένα πριστοτεμάχια στοιβάζονται σε παλέτα από 
τον εργάτη.

6.8.1.2. Διαμόρφωση στη Ραμποτέζα
Η παλέτα των διαμορφωμένων από το προηγούμενο στάδιο τεμαχίων 
πριστής ξυλείας οξυάς μεταφέρεται και τοποθετείται παραπλεύρως της 
διάταξης της ραμποτέζας (μηχάνημα 8) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στη 
συνέχεια γίνεται εισαγωγή τεμαχίων σε συνεχή βάση στη διάταξη της 
ραμποτέζα, όπου πραγματοποιείται η μορφοποίηση και η λείανση-τρίψιμο 
των πριστοτεμαχίων.
Τα πριστοτεμάχια με μεταφορική ταινία εισέρχονται ένα κάθε φορά και 
σε συνεχή βάση στην ραμποτέζα, όπου και γίνεται η μορφοποίησή τους 
(κυλινδροποίηση σε διάμετρο 4,3 εκ.) και στη συνέχεια με μία σειρά 
μεταφορικών ταινιών διέρχονται από 4 σε σειρά τριβεία όπου γίνεται 
οριζόντια και κάθετη λείανση-τρίψιμο. Στα τρία πρώτα σε σειρά τριβεία
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γίνεται η οριζόντια λείανση-τρίψιμο ενώ στο τέταρτο τριβείο (τριβείο 
κεφαλών) γίνεται η κάθετη λείανση-τρίψιμο.
Τα ημικατεργασμένα προϊόντα στοιβάζονται σε παλέτες και παραμένουν 
μέχρι το επόμενο στάδιο κατεργασίας τους.
Στο στάδιο αυτό απασχολούνται δύο εργάτες, ένας προ της διάταξης της 
ραμποτέζας (θέση 1) και ένας μετά τη διάταξη της ραμποτέζας (θέση 2). Η 
μεταφορά των ημικατεργασμένων από το προηγούμενο στάδιο 
πριστοτεμαχίων γίνεται από τον εργάτη διαχείρισης της αποθήκης. Η 
ρύθμιση της ραμποτέζας γίνεται από ειδικευμένο τεχνίτη. Ο εργάτης της 
θέσης 1 εισάγει τα πριστοτεμάχια διαδοχικά μέσα στην ραμποτέζα, όπου 
και γίνεται η κατεργασία τους. Ο εργάτης της θέσης 2 συλλέγει τα 
ημικατεργασμένα πίσω πόδια τα ελέγχει ποιοτικά οπτικά και τα στοιβάζει 
σε παλέτα. Τα ημικατεργασμένα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του ποιοτικού ελέγχου στοιβάζονται σε άλλη (δεύτερη) παλέτα και 
χρησιμοποιούνται σε άλλες χρήσεις.

6.8.1.3. Διάνοιξη οπών
Τα μορφοποιημένα (κυλινδροποιημένα) πριστοτεμάχια μεταφέρονται και 
τοποθετούνται στο χώρο παραπλεύρως του τρυπανιού διάνοιξης οπών 
(μηχάνημα 9) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Η διάταξη του τρυπανιού είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπει την διάνοιξη οπών για τα αριστερά και δεξιά 
πόδια του μοντέλου καρέκλας Κ-25. Κάθε φορά τοποθετούνται δύο 
μορφοποιημένα πριστοτεμάχια στη διάταξη του μηχανήματος, ένα στην 
αριστερή και ένα στη δεξιά πλευρά της διάταξης και διανοίγονται οι 
απαιτούμενες οπές. Ο αριθμός των διανοιγμένων οπών είναι συνολικά έξι 
(6) εκ των οποίων οι τέσσερις (4) είναι σε σειρά, για την τοποθέτηση μίας 
καβίλιας, μίας τραβέρσας, δύο οπές για την πλάτη και στη συνέχεια δύο 
οπές κάθετα στις προηγούμενες για την τοποθέτηση μίας καβίλιας και 
μίας τραβέρσας.
Τα παραγόμενα ημικατεργασμένα στοιβάζονται σε δύο παλέτες ανάλογα 
με την επικείμενη χρήση τους ως αριστερό ή δεξί πόδι. Στη συνέχεια είτε 
οδηγούνται στην αποθήκη ημιετοίμων, είτε αποθηκεύονται προσωρινά επί 
τόπου μέχρι την χρήση τους σε επόμενο στάδιο.
Στο στάδιο αυτό απασχολείται ένας εργάτης υπεύθυνος για τον χειρισμό 
του αυτόματου πολυτρύπανου και την τροφοδοσία του με 
ημικατεργασμένα. Η μεταφορά της παλέτας ημικατεργασμένων (βλ

85



CASE STUDY : Επιχείρηση παραγωγής -ύλινων Καθισμάτων

προηγούμενο στάδιο) γίνεται από τον εργάτη. Η ρύθμιση του 
πολυτρύπανου γίνεται από ειδικευμένο τεχνίτη, ο οποίος συνεπικουρείται 
από τον εργάτη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Ο εργάτης ελέγχει 
οπτικά την ποιότητά των ημιέτοιμων πίσω ποδιών και τα στοιβάζει σε 
παλέτες (αριστερό-δεξί).

6.8.2. Παραγωγή στοιχείου Εμπρόσθιων Ποδιών

Τα στάδια που συνιστούν την παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται 
από την εταιρεία για την παραγωγή των Εμπρόσθιων Ποδιών του 
μοντέλου καρέκλας Κ-25 δίνονται σχηματικά στο διάγραμμα ροής 
παραγωγής που ακολουθεί και παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣΤΟΙΧΕΙΟΥ «ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΠΟΔΙΑ» ΜΟΝΤΕΛΟΥΚ25

ΠΡΩΤΗΥΛΗ 
(ΟΞΥΑ)

ΤΕΜ ΑΧΙΣΜΟΣΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ 
(ΣΟΚΟΡΙΑΣΜΑ

ΑΝΑΜΟΝΗ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ 
ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ

ΑΝΑΜΟΝΗ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΗΜΐΕΤΟΙΜΩΙ
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6.8.2.Ι. Τεμαχισμός πριστής κατά μήκος (Σοκόριασμα)
Από την πρισματοπλατεία μεταφέρεται με το Clark ή με χειροκίνητο
μεταφορέα η πρώτη ύλη (πριστή) διαστάσεων 5X5X50 
(παχοςχπλάτοςχμήκος) στον χώρο κατεργασίας. Τα προς κατεργασία 
πριστά στοιβάζονται παραπλεύρως του μηχανήματος κατά μήκος κοπής 
(μηχάνημα 7) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στη συνέχεια οδηγούνται ένα-ένα 
στο δισκοπρίονο, όπου και τεμαχίζονται σε διάσταση μήκος 47 εκ. και 
στοιβάζονται σε παλέτες.
Το προσωπικό που εργάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
παραγωγής είναι το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου σταδίου παραγωγής 
πίσω ποδιών (βλ Κεφ 7.1.1.).

6.8.2.2. Διαμόρφωση στη Ραμποτέζα.
Η παλέτα των διαμορφωμένων από το προηγούμενο στάδιο τεμαχίων 
πριστής ξυλείας οξυάς μεταφέρεται και τοποθετείται παραπλεύρως της 
διάταξης της ραμποτέζας (μηχάνημα 8) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στη 
συνέχεια γίνεται εισαγωγή τεμαχίων σε συνεχή βάση στη διάταξη της 
ραμποτέζα, όπου πραγματοποιείται η μορφοποίηση και η λείανση-τρίψιμο 
των πριστοτεμαχίων.
Τα πριστοτεμάχια με μεταφορική ταινία εισέρχονται ένα κάθε φορά και 

σε συνεχή βάση στην ραμποτέζα, όπου και γίνεται η μορφοποίησή τους 
(κυλινδροποίηση σε διάμετρο 4,3 εκ.) και στη συνέχεια με μία σειρά 
μεταφορικών ταινιών διέρχονται από 4 σε σειρά τριβεία όπου γίνεται 
οριζόντια και κάθετη λείανση-τρίψιμο. Στα τρία πρώτα σε σειρά τριβεία 
γίνεται η οριζόντια λείανση-τρίψιμο ενώ στο τέταρτο τριβείο (τριβείο 
κεφαλών) γίνεται η κάθετη λείανση-τρίψιμο.
Τα ημικατεργασμένα προϊόντα στοιβάζονται σε παλέτες και παραμένουν 
μέχρι το επόμενο στάδιο κατεργασίας τους.
Το προσωπικό που εργάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
παραγωγής είναι το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου σταδίου παραγωγής 
πίσω ποδιών (βλ Κεφ 7.1.2.).
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6.8.2.3. Διάνοιξη οπών
Τα μορφοποιημένα (κυλινδροποιημένα) πριστοτεμάχια μεταφέρονται και 
τοποθετούνται στο χώρο παραπλεύρως του τρυπανιού διάνοιξης οπών 
(μηχάνημα 9) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Η διάταξη του τρυπανιού είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπει την διάνοιξη οπών για τα αριστερά και δεξιά 
πόδια του μοντέλου καρέκλας Κ-25. Κάθε φορά τοποθετούνται δύο 
μορφοποιημένα πριστοτεμάχια στη διάταξη του μηχανήματος, ένα στην 
αριστερή και ένα στη δεξιά πλευρά της διάταξης και διανοίγονται οι 
απαιτούμενες οπές. Τα παραγόμενα ημιέτοιμα στοιβάζονται σε δύο 
παλέτες ανάλογα με την επικείμενη χρήση τους ως αριστερό ή δεξί πόδι. 
Στη συνέχεια είτε οδηγούνται στην αποθήκη ημιετοίμων, είτε 
αποθηκεύονται προσωρινά επί τόπου μέχρι την χρήση τους σε επόμενο 
στάδιο.
Το προσωπικό που εργάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
παραγωγής είναι το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου σταδίου παραγωγής 
πίσω ποδιών (βλ Κεφ 7.1.3.).
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6.8.3. Παραγωγή στοιχείου Τραβέρσας

Τα στάδια που συνιστούν την παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται 
από την εταιρεία για την παραγωγή των Τραβερσών του μοντέλου 
καρέκλας Κ-25 δίνονται σχηματικά στο διάγραμμα ροής παραγωγής που 
ακολουθεί και παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣΣΤΟΙΧΕΙΟΥ «ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ» ΜΟΝΤΕΛΟΥ Κ25
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6.8.3.Ι. Διαμόρφωση στη Ραμποτέζα
Από την πρισματοπλατεία μεταφέρεται με το Clark η με χειροκίνητο 
μεταφορέα η πρώτη ύλη (πριστή) διαστάσεων 3X6X42 
(παχοςχπλάτοςχμήκος) στον χώρο κατεργασίας (μηχάνημα 8). Τα προς 
κατεργασία πριστά στοιβάζονται παραπλεύρως της ραμποτέζας 
(Μηχάνημα 8) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στην ραμποτέζα γίνεται 
μορφοποίηση και λείανση-τρίψιμο του πριστοτεμαχίου.
Τα πριστοτεμάχια με μεταφορική ταινία εισέρχονται ένα κάθε φορά στην 
ραμποτέζα, όπου και γίνεται η μορφοποίησή τους και στη συνέχεια με μία 
σειρά μεταφορικών ταινιών διέρχονται από 2 σε σειρά τριβεία όπου 
γίνεται οριζόντια λείανση-τρίψιμο.
Τα ημικατεργασμένα προϊόντα (πριστοτεμάχια) στοιβάζονται σε παλέτες 
και παραμένουν αποθηκευμένα προσωρινά μέχρι το επόμενο στάδιο 
κατεργασίας τους.
Το προσωπικό που εργάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
παραγωγής είναι το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου σταδίου παραγωγής 
εμπρόσθιων και πίσω ποδιών (βλ Κεφ 7.1.3., 7.2.3.).

6.8.3.2. Ξεμορσάρισμα

Τα πριστοτεμάχια μεταφέρονται σε ειδική μηχανή διαμόρφωσης 
οδοντώσεων (μηχανήματα 40, 41) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3), όπου και 
γίνεται η διαμόρφωση των μόρσων-οδοντώσεων. Τα ημιέτοιμα προϊόντα 
(Τραβέρσες) στοιβάζονται σε παλέτες και οδηγούνται είτε στην αποθήκη 
ημιετοίμων, είτε στοιβάζονται παραπλεύρως του μηχανήματος.
Στο στάδιο αυτό απασχολείται ένα άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για τον 
χειρισμό και την ρύθμιση των μηχανημάτων της ξεμορσαρίστρα και της 
φρέζας που περιλαμβάνονται στη διάταξη των μηχανημάτων 
κατεργασίας. Επίσης ο εργάτης της θέσης αυτής είναι υπεύθυνος για την 
στοίβαξη των τραβερσών σε παλέτα.
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6.8.4. Παραγωγή στοιχείου Καβίλιας

Τα στάδια που συνιστούν την παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται 
από την εταιρεία για την παραγωγή των Καβιλιών του μοντέλου καρέκλας 
Κ-25 δίνονται σχηματικά στο διάγραμμα ροής παραγωγής που ακολουθεί 
και παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣΤΟΙΧΕΙΟΥ«ΚΑΒΙΛΙΕΣ» ΜΟΝΤΕΛΟΥΚ25

ΤΕΜΑΧ1ΣΜΟΣΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ 
(ΣΟΚΟΡ1ΑΣΜΑ

ANAMOW- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ 
ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ
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6.8.4.Ι. Τεμαχισμός ττριστής κατά μήκος (Σοκόριασμα)
Από την πρισματοπλατεία μεταφέρεται είτε με το Clark είτε με
χειροκίνητο μεταφορέα η πρώτη ύλη (πριστή) διαστάσεων 3X3X42 
(παχοςχπλάτοςχμήκος) στον χώρο κατεργασίας. Τα προς κατεργασία 
τεμάχια πριστης ξυλείας στοιβάζονται παραπλεύρως του μηχανήματος 
κατά μήκος κοπής (μηχάνημα 7) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στη συνέχεια 
οδηγούνται ένα-ένα στο δισκοπρίονο, όπου και τεμαχίζονται σε διάσταση 
μήκους 39 εκ. και στοιβάζονται σε παλέτες.
Το προσωπικό που εργάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
παραγωγής είναι το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου σταδίου παραγωγής 
πίσω ποδιών (βλ Κεφ 7.1.1.).

β.8.4.2. Διαμόρφωση στη Ραμποτέζα
Η παλέτα των διαμορφωμένων από το προηγούμενο στάδιο τεμαχίων 
πριστης ξυλείας οξυάς μεταφέρεται και τοποθετείται παραπλεύρως της 
ραμποτέζας (μηχάνημα 8) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στην ραμποτέζα 
γίνεται μορφοποίηση και λείανση-τρίψιμο του πριστοτεμαχίου.
Τα πριστοτεμάχια με μεταφορική ταινία εισέρχονται ένα κάθε φορά στην 
ραμποτέζα, όπου και γίνεται η μορφοποίησή τους (κυλινδροποίηση σε 
διάμετρο 2 εκ.) και στη συνέχεια με μία σειρά μεταφορικών ταινιών 
διέρχονται από 4 σε σειρά τριβεία όπου γίνεται οριζόντια και κάθετη 
λείανση-τρίψιμο. Στα τρία πρώτα σε σειρά τριβεία γίνεται η οριζόντια 
λείανση-τρίψιμο ενώ στο τέταρτο τριβείο (τριβείο κεφαλών) γίνεται η 
κάθετη λείανση-τρίψιμο.
Τα ημιέτοιμα προϊόντα (Καβίλιες) στοιβάζονται σε παλέτες και 
οδηγούνται στην αποθήκη ημιετοίμων.
Το προσωπικό που εργάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
παραγωγής είναι το ίδιο με αυτό του αντίστοιχου σταδίου παραγωγής 
πίσω ποδιών (βλ Κεφ 7.1.2.).
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6.8.5. Παραγωγή οτοιχείου Γωνιών

Τα στάδια παραγωγής που ακολουθούνται από την εταιρεία για την 
παραγωγή των Γωνιών του μοντέλου καρέκλας Κ-25 δίνονται σχηματικά 
στο διάγραμμα ροής παραγωγής που ακολουθεί και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ «ΓΩΝΙΕΣ* ΜΟΝΤΕΛΟΥ Κ25

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 
ΠΟΛΛΕ1ΜΑΤ,

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ 
ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ

ANAMOW - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
_ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ 
(ΦΑΛΤΣΑΡΙΣΜΑ)

ΑΝΑΜΟΝΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΦΡΕΖΑ
(ΔΗΜΟΥΡΠΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ)
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6.8.5.1. Τεμαχισμός ττριστής κατά μήκος (Σοκόριασμα)
Από την πρισματοπλατεία μεταφέρεται με χειροκίνητο μεταφορέα η
πρώτη ύλη (υπολείμματα πριστής) διαστάσεων 3Χ5Χδιάφορο 
(παχοςχπλάτοςχμήκος) στον χώρο κατεργασίας. Τα προς κατεργασία 
πριστά στοιβάζονται παραπλεύρως του μηχανήματος κατά μήκος κοπής 
(μηχάνημα 12) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στη συνέχεια οδηγούνται ένα-ένα 
στην πριονοκορδέλα, όπου και τεμαχίζονται σε μικρότερα πριστοτεμάχια, 
τα οποία στη συνέχεια στοιβάζονται.
Η μεταφορά των υπολειμμάτων πριστής γίνεται από τον εργάτη 
διαχείρισης της αποθήκης. Στη θέση εργασίας σοκοριάσματος 
απασχολείται μόνιμα ένας εργάτης.

6.8.5.2. Διαμόρφωση στη Ραμποτέζα
Η παλέτα των διαμορφωμένων από το προηγούμενο στάδιο τεμαχίων 
πριστής ξυλείας οξυάς μεταφέρεται και τοποθετείται παραπλεύρως της 
ραμποτέζας (μηχάνημα 8) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Στην ραμποτέζα 
γίνεται μορφοποίηση των πριστοτεμαχίου.
Τα πριστοτεμάχια με μεταφορική ταινία εισέρχονται ένα κάθε φορά στην 
ραμποτέζα, όπου και γίνεται η μορφοποίησή τους σε διαστάσεις 
2χ4,5χδιάφορο (παχοςχπλάτοςχμήκος)
Τα μορφοποιημένα πριστοτεμάχια στη συνέχεια στοιβάζονται σε παλέτες 
και οδηγούνται στο επόμενο στάδιο κατεργασίας τους.
Στη ραμποτέζα απασχολούνται δύο εργαζόμενοι ο ένας μπροστά, ο 
οποίος τροφοδοτεί την ραμποτέζα με ξυλεία και ο άλλος πίσω από την 
διάταξη της ραμποτέζας, ο οποίος και στοιβάζει την διαμορφωμένη 
ημικατεργασμένη ξυλεία. Η μεταφορά της πρώτης ύλης (ημικατεργαμένης 
πριστής - στάδιο 7.5.1.) γίνεται από την εργάτη διαχείρισης της αποθήκης, 
ενώ η ρύθμιση της ραμποτέζας γίνεται από ειδικευμένο εργάτη.

6.8.5.3. Εγκάρσια τομή (Φαλτσάρισμα)
Τα ημικατεργασμένα στοιχεία που έχουν μορφοποιηθεί στο προηγούμενο 
στάδιο (βλ στάδιο διαμόρφωσης στη ραμποτέζα) μεταφέρονται με 
χειροκίνητο μεταφορέα σε πριονοκορδέλα (μηχάνημα 12) (βλ Κεφ 5.2.
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Πίνακα 3) και στοιβάζονται παραπλεύρως αυτής. Στη συνέχεια 
τεμαχίζονται εγκάρσια (φαλτσάρισμα), με τη χρήση βοηθητικής φόρμας, 
ένα κάθε φορά, σε διαστάσεις 2x4,5x15.
Τα ημικατεργασμένα πριστοτεμάχια στοιβάζονται και οδηγούνται στο 
επόμενο στάδιο κατεργασίας τους.
Οι ενέργειες του σταδίου αυτόυ γίνονται από έναν εργάτη της 
συγκεκριμένης θέσης εργασίας. (Βλ Κεφ 7.5.1.)

6.8.5.4. Φρεζάρισμα (Δημιουργία Αυλακώσεων)

Τα ημικατεργασμένα από το προηγούμενο στάδιο πριστοτεμάχια 
μεταφέρονται με χειροκίνητο μεταφορέα σε ειδική μηχανή τεσσάρων (4) 
θέσεων (μηχάνημα 13) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3), όπου και γίνεται η 
διάνοιξη αυλακώσεων κατά τη διάσταση του μήκους τους. Τα ημιέτοιμα 
προϊόντα (Γωνίες) μεταφέρονται στη συνέχεια με χειροκίνητο μεταφορέα 
στην αποθήκη ημιετοίμων.
Η διαδικασία της μεταφοράς και της κατεργασίας στο συγκεκριμένο 
μηχάνημα γίνονται από έναν εργάτη.
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6.8.6. Διαδικασία Μονταρίσματος Στοιχείων Μοντέλου Καρέκλας Κ-25.

Οι διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούνται από την εταιρεία κατά τη 
διάρκεια του μονταρίσματος του μοντέλου καρέκλας Κ-25 δίνονται 
σχηματικά στο διάγραμμα ροής παραγωγής που ακολουθεί και 
παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Κ25

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ
2 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΟΔΙΑ 
3ΤΡΑΒΕΡΣΕΣΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΣ
3 ΚΑΒΙΛΙΕΣ 
2 ΓΩΝΙΕΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 
ΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΜΕΡΟΣ 
1ΚΑΒΙΛΙΑ 
2 ΓΩΝΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕ

ΓΗΣΗΚΟ/
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6.8.6.Ι. Μεταφορά Εξαρτημάτων
Κατά τη διαδικασία του μονταρίσματος γίνεται μεταφορά των 
ημικατεργασμένων στοιχείων των προηγούμενων σταδίων, που 
αποθηκεύτηκαν προσωρινά στο χώρο παραπλεύρως της μηχανής μοντάζ.
Η μεταφορά των εξαρτημάτων γίνεται χειρωνακτικά από τους τρεις (3) 
εργαζόμενους του σταδίου αυτού.

6.8.6.2. Τοποθέτηση Συγκολλητικής Ουσίας
Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση της συγκολλητικής ουσίας στα 
εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα στα οποία έχει γίνει η τοποθέτηση της 
κόλλας διοχετεύονται στην διαδικασία του μονταρίσματος.
Η εργασία της τοποθέτησης της συγκολλητικής ουσίας γίνεται από τον 
εργάτη που τροφοδοτεί τις δύο θέσεις εργασίας των μηχανών 21 και 22 
(βλ συνέχεια).

6.8.6.3. Μοντάρισμα Εμπρόσθιου Τμήματος Καθίσματος

Μετά την τοποθέτηση της συγκολλητικής ουσίας ακολουθεί το 
μοντάρισμα του εμπρόσθιου τμήματος της καρέκλας. Για τη διαδικασία 
χρησιμοποιείται ειδική μονταριστική μηχανή (μηχάνημα 21) (βλ Κεφ 5.2. 
Πίνακα 3) στην οποία πραγματοποιείται η σύνδεση των εξής στοιχείων : 2 
εμπρόσθια πόδια, 3 τραβέρσες, 3 καβίλιες και 2 γωνίες. Το μονταρισμένο 
εμπρόσθιο μέρος διοχετεύεται σε άλλο τμήμα τη διάταξης της 
μονταριστικής μηχανής όπου και πραγματοποιείται το τελικό μοντάρισμα, 
Η διαδικασίες του μονταρίσματος του εμπρόσθιου τμήματος της 
καρέκλας γίνονται από τον εργάτη χειρισμού της μονταριστικής μηχανής 
(μηχάνημα 21) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Ο εργάτης αυτός είναι και 
υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο των ημιετοίμων που μοντάρονται σε 
τελικό προϊόν. Τα ημιέτοιμα που χαρακτηρίζονται ως κακής ποιότητας 
απομακρύνονται από τη διαδικασία και είτε χρησιμοποιούνται σε άλλες 
χρήσεις όταν οι διαστάσεις τους το επιτρέπουν είτε χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμη ύλη.
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β.8.6.4. Τελικό Μοντάρισμα
Μετά το μοντάρισμα του εμπρόσθιου τμήματος ακολουθεί το μοντάρισμα 
ολόκληρης της καρέκλας (μηχάνημα 22) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3) με την 
συγκόλληση και των πίσω μέρους στοιχείων της καρέκλας, δηλαδή των 
εξής στοιχείων : 1 τραβέρσα, 1 καβίλια, 2 γωνίες και το εμπρόσθιο τμήμα. 
Στη συνέχεια η μονταρισμένη καρέκλα αποθηκεύεται προσωρινά, πριν τη 
μεταφορά της στο χώρο βαφής και λουστραρίσματος.
Η διαδικασίες του μονταρίσματος του εμπρόσθιου τμήματος της 
καρέκλας γίνονται από τον εργάτη χειρισμού της μονταριστικής μηχανής 

(μηχάνημα 22) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3).
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6.8.7. Διαδικασία Βαφής Μοντέλου Καρέκλας Κ-25.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 
Βαφής του μοντέλου καρέκλας Κ-25 δίνονται σχηματικά στο διάγραμμα 
ροής παραγωγής που ακολουθεί και παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Κ25
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6.8.7.1 Μεταφορά Συναρμολογημένων Καθισμάτων
Κατά τη διαδικασία του Λουστραρίσματος της καρέκλας γίνεται αρχικά
μεταφορά των καθισμάτων από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης (βλ 
στάδιο συναρμολόγησης) στο χώρο λουστραρίσματος.

θ.8.7.2 Ποιοτικός 'Ελεγχος - Επιδιόρθωση Ελαττωμάτων (Στοκάρισμα).
Στη συνέχεια ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος της καρέκλας, που

συνοδεύεται με στοκάρισμα των σημείων όπου παρουσιάζονται πιθανά 
προβλήματα εμφάνισης (ραγαδώσεις, σχισίματα κλπ). Τα προβλήματα 
αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την λειτουργικότητα, 
την σταθερότητα και την αντοχή των παραγόμενων καθισμάτων. Στην 
περίπτωση ύπαρξης τέτοιου είδους προβλημάτων τα καθίσματα 
απομακρύνονται από την παραγωγική διαδικασία. Ο ποιοτικός έλεγχος 
γίνεται είτε από τον εργάτη της μονταριστικής μηχανής (μηχάνημα 22) 
(βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3) είτε από άλλον ειδικευμένο εργάτη.

θ.8.7.3 Βαφή
CX καρέκλες στη συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικά προσαρμοσμένα 
αυτοκινούμενα άγκιστρα (μηχάνημα 30) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3) και 

οδηγούνται μηχανικά στο θάλαμο βαφής (μηχάνημα 32) (βλ Κεφ 5.2. 
Πίνακα 3), όπου και βάφονται. Η διαδικασία τροφοδοσίας των άγκιστρων 
γίνεται από έναν εργάτη.

θ.8.7.4 Λείανση - Τρίψιμο
Μετά την έξοδό τους από το θάλαμο βαφής, την αναμονή για το 

στέγνωμα της βαφής και την απαγκίστρωση τους από την ειδική διάταξη 
καδένας όπου πραγματοποιήθηκε η βαφή, οι καρέκλες λειαίνονται σε 
ειδικό αυτόματο τριβείο βούρτσας (μηχάνημα 28) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). 
Η απαγκίστρωση των βαμμένων καθισμάτων γίνεται από τον εργάτη που 
είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία του θαλάμου βαφής, ενώ η 
τροφοδοσία του τριβείου βούρτσας γίνεται από τον εργάτη χειρισμού του 
μηχανήματος. Τα έτοιμα καθίσματα στοιβάζονται προσωρινά
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παραπλεύρως του τριβείου βούρτσας και στη συνέχεια οδηγούνται στην 
αποθήκη τελικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορά βερνικωμένα προϊόντα 
γίνονται οι παρακάτω ενέργειες Βαφής - Βερνικώματος.

6.8.7.5 Προσθήκη υποστρώματος CLR
Τα καθίσματα τοποθετούνται στην καδένα αυτόματης κίνησης και περνούν 
από την Καμπίνα Λούστρου (μηχάνημα 32) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3), όπου 
τοποθετείται το υπόστρωμα CLR. Σε διαφορετική περίπτωση οι καρέκλες 
μεταφέρονται στο ρομπότ Λούστρου (μηχάνημα 31) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 
3), όπου και τοποθετούνται μία κάθε φορά σε ειδικά προσαρμοσμένες 
θήκες της διάταξης και γίνεται η τοποθέτηση του υποστρώματος 
αυτόματα. Στη συνέχεια λειαίνονται στο αυτόματο τριβείο βούρτσας 
(μηχάνημα 28) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3).
Στην Καμπίνα λούστρου υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος και είναι 
υπεύθυνος για την τροφοδοσία του μηχανήματος με το απαραίτητο 
υπόστρωμα CLR και την παρακολούθηση της ορθότητας των εργασιών. 
Στο Ρομπότ Λούστρου όταν αυτό χρησιμοποιείται (σπάνια για αυτό το 
προϊόν - μοντέλο καθίσματος Κ25) απασχολείται ένας εργαζόμενος 
υπεύθυνος για την τροφοδοσία του μηχανήματος με το απαραίτητο 
υπόστρωμα CLR και την τροφοδοσία του μηχανήματος με τα καθίσματα 
(ένα κάθε φορά). Η διαδικασία την λείανσης είναι ίδια με αυτή του σταδίου 
του Κεφαλαίου 6.8.7.4.

θ.8.7.6 Βερνίκωμα
Μετά την λείανσή τους οι καρέκλες επανατοποθετούνται στην καδένα 
αυτόματης κίνησης (μηχάνημα 30) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3)και περνούν 
από την Καμπίνα Λούστρου, όπου τοποθετείται το Ματ. Σε διαφορετική 
περίπτωση οι καρέκλες μεταφέρονται στο ρομπότ Λούστρου, όπου και 
τοποθετούνται μία κάθε φορά σε ειδικά προσαρμοσμένες θήκες της 
διάταξης και γίνεται η τοποθέτηση του Ματ αυτόματα.
Οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες αυτές εργαζόμενοι είναι οι ίδιοι με 
αυτούς του σταδίου του Κεφαλαίου 6.8.7.5
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6.8.7.7. Στέγνωμα - Αποθήκευση
Όταν τελειώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι καρέκλες τοποθετούνται 
και πάλι στην ειδική αυτοκινούμενη καδένα (μηχάνημα 30) (βλ Κεφ 5.2. 
Πίνακα 3) όπου και στεγνώνουν στην πορεία τους προς την αποθήκη.

6.8.8. Παραγωγή τελάρου & ταπετσάρισμα του μοντέλου καρέκλας Κ-25

Οι διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούνται από την εταιρεία για την 
παραγωγή του τελάρου για το μοντέλο καρέκλας Κ-25 δίνονται σχηματικά 
στο διάγραμμα ροής παραγωγής που ακολουθεί και παρουσιάζονται στη 
συνέχεια:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ K25
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6.8.8.Ι. Μεταφορά Α’ Υλών (Μοριοσανίδων)
Αρχικά γίνεται η μεταφορά των πρώτων υλών ( διασατασιολογημένων 
μοριοσανίδων) από την αποθήκη στο χώρο κατεργασίας. Οι μοριοσανίδες 
τοποθετούνται δίπλα από το μηχάνημα κατεργασίας τους. Η μεταφορά 
των μοριοσανίδων γίνεται με χρήση Clark από τον εργάτη διαχείρισης της 
αποθήκης.

6.8.8.2. Φρεζάρισμα των γωνιών των μοριοσανίδων
Οι μοριοσανίδες φρεζάρονται στις γωνίες τους σε σχήμα ημικυκλίου στο
Pade (μηχάνημα 49) (βλ Κεφ 5.2. Πίνακα 3). Η ειδική αυτή διαμόρφωση 
γίνεται για την διευκόλυνση της συναρμολόγησης της τελικής καρέκλας. Η 
διαδικασία φρεζαρίσματος γίνεται από έναν εργαζόμενο.
Στη συνέχεια οι ημικατεργασμένες μοριοσανίδες μεταφέρονται στο χώρο 
ταπετσαρίσματος, όπου και αποθηκεύονται μέχρι το ταπετσάρισμά τους.

6.8.8.3. Κοπή Υλικών
Στο χώρο ταπετσαρίας γίνεται ο τεμαχισμός των υφασμάτων που θα 
επενδυθούν στο τελάρο της καρέκλας Κ-25. Στο στάδιο αυτό 
απασχολούνται μόνιμα δύο εργάτες.

6.8.8.4 Ταπετσάρισμα
Το ταπετσάρισμα γίνεται με την τοποθέτηση του αφρολέξ και στην 
συνέχεια την τοποθέτηση του υφάσματος από το προηγούμενο στάδιο 
κατεργασίας πάνω στην ημικατεργασμένη μοριοσανίδα. Τα ημιέτοιμα 
τελάρα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την συναρμολόγησή τους στο 
τελικό κάθισμα. Στο στάδιο αυτό απασχολείται μόνιμα ένας εργάτης, ο 
οποίος ενίοτε συνεπικουρείται και από εργάτη βοηθό.
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7. Ανάλυση, Αξιολόγηση και Διάγνωση των προβλημάτων 
του Παραγωγικού Συστήματος.
Όπως διαφαίνεται χαρακτηριστικά ύστερα από την εμπεριστατωμένη 
περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής του μοντέλου Κ25, η επιχείρηση 
σε κάθε σημείο της παραγωγικής της διαδικασίας συσσωρεύει 
ημικατεργασμένα, τα οποία αναμένουν το επόμενο στάδιο κατεργασίας 
τους, ή ημιέτοιμα τα οποία οδηγούνται στην αποθήκη ημιετοίμων ως 
απόθεμα.
Γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση συσσωρεύει ένα σημαντικά μεγάλο 
αριθμό ημικατεργασμένων και ημιετοίμων για ένα και μοναδικό προϊόν 
πολύ περισσότερο δε για την παραγωγή του συνόλου των υπολοίπων 
προϊόντων, των οποίων η διοίκηση έχει προγραμματίσει την παραγωγή 
τους.
Τα ανωτέρω αν συνδυασθούν και με το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν 
διατηρεί ποσοτικά στοιχεία για τον ημερήσιο όγκο της παραγωγής της 
τόσο σε ημικατεργασμένα όσο και σε ημιέτοιμα είναι φανερό ότι 
δυσχεραίνουν τις διαδικασίες συντονισμού της παραγωγής και τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης των εκτάκτων παραγγελιών, γιατί πολλές 
φορές διαπιστώνεται έλλειψη ημιετοίμων. Ταυτόχρονα δημιουργούνται 
και προβλήματα δυσχέρειας κινήσεων λόγω συσσώρευσης 
ημικατεργασμένων, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά παραπλεύρως 
των μηχανημάτων κατεργασίας.
Η επιχείρηση ολοκληρώνει την συναρμολόγηση των επιμέρους 
εξαρτημάτων μόνον όταν έχει λάβει κάποια παραγγελία ή όταν αναμένει 
δεδομένη ζήτηση για κάποιο μοντέλο καθίσματος. Τότε μόνον ακολουθεί 
και τις διαδικασίες μοντάζ, βαφής-λούστρου και/ή παραγωγής τελάρου 
και ταπετσαρίσματός τους. Επειδή ο αριθμός των επιμέρους 
εξαρτημάτων είναι σημαντικά μεγάλος και δεν είναι καταγραμμένος 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται έλλειψη συγκεκριμένων 
ημιετοίμων για την συναρμολόγηση κάποιου τελικού προϊόντος, ενώ σε 
διαφορετικές περιπτώσεις διαπιστώνονται υπερποσότητες ημιετοίμων 
(κόστος κεφαλαίου, κόστος διαχείρισης) γεγονός που οφείλεται σε κακό 
προγραμματισμό. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή 
συντονίζεται από ένα άτομο, τον Διευθυντή παραγωγής και επικουρικά
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από τον εργοδηγό, ενώ οι εργαζόμενοι λειτουργούν απλά ως εντολοδόχοι, 
παρουσιάζονται προβλήματα άμεσης αναγνωρισιμότητας του είδους των 
ημικατεργασμένων ακόμα και από τα ίδια αυτά τα στελέχη. Επίσης επειδή 
δεν υπάρχει ουσιαστικός καθορισμός των θέσεων εργασιών του 
προσωπικού παρά μόνον γενικά, παρουσιάζονται πολλές φορές 
προβλήματα διαχείρισης προσωπικού και ανάθεσης εργασιών.
Οι τελικές οδηγίες για συναρμολόγηση, βαφή-λούστρο δίνονται από τον 
διευθυντή παραγωγής, μετά από ενημέρωση του δ/ντη πωλήσεων. Ο 
Δ/ντης παραγωγής είναι ο μοναδικός ο οποίος «γνωρίζει» τις ποσότητες 
αποθεμάτων των αναγκαίων ημιετοίμων για παραγωγή των τελικών 
προϊόντων που υπάρχουν στην αποθήκη του εργοστασίου. Κατά τον 
τρόπο αυτό υπάρχει αφενός υψηλός φόρτος εργασίας του δ/ντη 
παραγωγής με θέματα για τα οποία θα έπρεπε να έχει άμεση ενημέρωση 
ο ίδιος από τον αποθηκάριο ή τον εργοδηγό και αφετέρου δυσχέρεια 
συντονισμού και παρακολούθησης των εργαζομένων.
Η ελλιπής ή/και προβληματική διαχείριση - παρακολούθηση εστιάζεται 
στα παρακάτω σημεία με βάση τα οποία θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση 
των πληροφοριών εσωτερικά στην επιχείρηση :

• Τεχνολογικές παράμετροι παραγωγής καθισμάτων (διαδικασίες 
παραγωγής).

• Δέντρα προϊόντων.

• Στοιχεία πρώτων και βοηθητικών υλών.

• Στοιχεία αποθεμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών, ημιετοίμων και 
ετοίμων προϊόντων).

• Διακίνηση - Αποθήκευση ημιετοίμων προϊόντων στους χώρους 
παραγωγής.

• Προγραμματισμός παραγγελιών πρώτων και βοηθητικών υλών και 
αναλωσίμων - ανταλλακτικών.

• Στοιχεία κοστολόγησης, τιμολόγησης τελικών προϊόντων.

• Στοιχεία παραγωγικής δυναμικότητας, μηχανημάτων, ανθρώπινου 
δυναμικού.

• Στοιχεία χρόνων εργασίας.

• Στατιστικά στοιχεία παραγωγής.

• Προβλέψεις ζήτησης (ποσοτικές).
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1. Data Modeling
1.1. Γενικά12

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάσθηκε αυξημένο ενδιαφέρον στις 
μεγάλες επιχειρήσεις για την ανάγκη διαχείρισης δεδομένων ως 
συντελεστή παραγωγής.

Ένας από τους βασικούς λόγους γι’ αυτό, είναι η απαίτηση για ευελιξία 
προκειμένου να επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα στο ολοένα δυναμικότερο 
περιβάλλον εργασίας.

Πολλές εταιρείες διαπίστωσαν την ανάγκη διαρκούς αναπροσαρμογής της 
οργάνωσής τους και των διαδικασιών τους προκειμένου να μπορέσουν 
ακολουθήσουν τις συνεχόμενες εξελίξεις της τεχνολογίας και να 
προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα αγορών.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η αναπροσαρμογή αυτή γρήγορα και 
αποτελεσματικά, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν και να 
διαχειρισθούν ολόκληρη την υποδομή της επιχείρησης, η οποία μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει και την κατανόηση των δεδομένων και των γνώσεων 
που σχετίζονται με την ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης.

Για να πραγματοποιηθεί η διαχείριση των δεδομένων, πρέπει αρχικά να 
γίνουν κατανοητά τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τα δεδομένα μπορούν 
να γίνουν αντιληπτά ως συμβολικές αναπαραστάσεις γεγονότων, 
πραγμάτων, προσώπων, κλπ με κάποια έννοια.

Για το λόγο αυτό η προσοχή στη διαδικασία διαχείρισης δεδομένων 
πρέπει να επικεντρωθεί στην έννοια που σχετίζεται με τα δεδομένα.

Ως «πληροφορία» μπορεί να ορισθεί η επεξεργασία δεδομένων για ένα 
συγκεκριμένο σκοπό.

Αυτό σημαίνει ότι πολλά είδη πληροφορίας μπορούν να δημιουργηθούν 
από τα ίδια δεδομένα.
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Παραδοσιακά, η προσέγγιση ανάπτυξης συστημάτων ήταν επικεντρωμένη 
στον καθορισμό των δεδομένων με βάση δύο διακριτές οπτικές γωνιές :

• «Εξωτερικό Σχήμα - External Schema», είναι η οπτική γωνία του χρήστη. 
Με βάση το εξωτερικό σχήμα ο ορισμός των δεδομένων είναι το 
περιεχόμενο των αναφορών και των «οθονών» για την υποβοήθηση των 
χρηστών στην ολοκλήρωση των εργασιών τους.

• «Εσωτερικό Σχήμα - Internal Schema», είναι η άποψη της εικόνας που 
έχει ο Η/Υ. Με βάση αυτό τα δεδομένα ορίζονται σε σχέση με την 
δημιουργία αρχείων αποθήκευσης και ανάκτησης.

Στο Σχήμα 1. παρουσιάζεται η παραδοσιακή προσέγγιση των δεδομένων.

Το «Εσωτερικό Σχήμα» που δημιουργείται για μία αρχική εφαρμογή δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από μία άλλη εφαρμογή οδηγώντας έτσι 
στην δημιουργία πλεοναζόντων και συχνά ασυνεπών ορισμών των ιδίων 
δεδομένων.

Τα δεδομένα των παλαιότερων συστημάτων πληροφοριών οριζόταν από 
την παρουσίαση των φυσικών εγγραφών και επεξεργαζόταν σειριακά. 
Ωστόσο η ανάγκη για ευελιξία οδήγησε στην εισαγωγή των Συστημάτων 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems, DBMS), 
τα οποία επιτρέπουν την τυχαία προσπέλαση δεδομένων.

Η λογική δόμηση των δεδομένων στα πλαίσια του DBMS ορίζεται τυπικά 
ως ιεραρχία, ή ως δίκτυο, ή ως σχέση.12

Παρά το γεγονός ότι τα DBMS βελτίωσαν σημαντικά την δυνατότητα 
διανομής των δεδομένων, η χρήση ενός DBMS δεν εγγυάται από μόνη της 
έναν συνεπή ορισμό των δεδομένων.
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Εξωτερικό Σχήμα Εσωτερικό Σχήμα
Εικόνα Χρήστη Εικόνα Η/Υ

Σχήμα 1. Η παραδοσιακή όψη των δεδομένων.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ιδανικό περιβάλλον διαχείρισης 
δεδομένων διαπιστώθηκε η ανάγκη για μία νέα θεώρηση των δεδομένων, 
δηλαδή ένα τρίτο σχήμα. Η θεώρηση αυτή, η οποία και αναφέρεται ως 
«Εννοιολογικό Σχήμα - Conceptual Schema», αφορά έναν ενοποιημένο 
ορισμό των δεδομένων, ο οποίος στα πλαίσια μιας επιχείρησης είναι 
ανεξάρτητος από τον τρόπο φυσικής αποθήκευσης και ανάκλησης των 
δεδομένων (Βλ Σχήμα 2.)

Ο πρωταρχικός σκοπός του «Εννοιολογικού Σχήματος» είναι η παροχή 
συνεπών ορισμών των νοημάτων και του αλληλοσυσχετισμού των 
δεδομένων κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η ενοποίηση, 
διανομή και διαχείριση τους.

Το «Εννοιολογικό Σχήμα» έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά :

1. Πρέπει να είναι συνεπές τόσο με την υποδομή της επιχείρησης όσο και 
με τις περιοχές εφαρμογής του.
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2. Πρέπει να έχει περιθώρια επέκτασης, έτσι ώστε τα νέα δεδομένα να 
μπορούν να ορισθούν χωρίς να όμως να προκαλούνται αλλαγές στα 
δεδομένα που έχουν ήδη ορισθεί.

3. Πρέπει να έχει ευελιξία μετατροπής/προσαρμογής τόσο στις 
απαιτήσεις του «Εξωτερικού Σχήματος» όσο και του «Εσωτερικού 
Σχήματος».

Εννοιολογικό Σχήμα 

- Ουδέτερη Όψη-
Εξωτερικό
Σχήμα

Εσωτερικό
Σχήμα

Σχήμα 2. Η εισαγωγή του εννοιολογικού σχήματος

1.2. Στόχοι των Μοντέλων Δεδομένων.12

Η λογική δόμηση των δεδομένων σε ένα DBMS, είτε αυτό είναι ιεραρχικό, 
είτε δικτυακό, είτε σχεσιακό, δεν μπορεί να ικανοποιήσει απόλυτα τις 
απαιτήσεις για έναν εννοιολογικό ορισμό των δεδομένων επειδή η δόμηση 
αυτή είναι περιορισμένη σε οτι αφορά τον σκοπό της. Για το λόγο αυτό η 
ανάγκη ορισμού των δεδομένων από εννοιολογικής άποψης οδήγησε στην 
ανάπτυξη εννοιολογικών τεχνικών ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων, οι 
οποίες αφορούν τεχνικές καθορισμού των εννοιών των δεδομένων στα 
πλαίσια του τρόπου με τον οποίο αυτά αλληλοσυσχετίζονται με άλλα 
δεδομένα.

Ένα εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
πολλές περιπτώσεις. Μερικοί βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν :
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1. Την ανάπτυξη κατανεμημένων βάσεων δεδομένων.

2. Την αναβάθμιση υπαρχόντων βάσεων δεδομένων.

1.3. Προσέγγιση μέσω της εννοιολογικης τεχνικής ανάπτυξης 
βάσεων δεδομένων IDEF1X.912

Η IDEF1X (Integration Definition for Information Modeling) χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή γραφικών μοντέλων πληροφοριών τα οποία 
απεικονίζουν την δομή και σημασιολογία της πληροφορίας στο 
περιβάλλον ενός συστήματος. Η IDEF1X είναι ουσιαστικά μία «γλώσσα» 
παραγωγής μοντέλων, με τη χρήση της οποίας γίνεται δυνατή η δόμηση 
σημασιολογικών βάσεων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την υποστήριξη της διαχείρισης των δεδομένων ως συντελεστή 
παραγωγής, την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και την 
ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε Η/Υ.

Αυτή η τεχνική ανάπτυξης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιείται για την 
μοντελοποίηση των δεδομένων κατά τρόπο τυποποιημένο, συνεπή και 
προβλέψιμο προκειμένου να γίνει η διαχείρισή τους ως πόρου. Οι βασικοί 
στόχοι της IDEF1X είναι:

1. Η παροχή ενός μέσου για την πλήρη κατανόηση και ανάλυση των πηγών 
δεδομένων μίας οργάνωσης.

2. Η παροχή ενός κοινού μέσου για την απεικόνιση και επικοινωνία της 
πολυπλοκότητας των δεδομένων.

3. Η εισαγωγή μιας μεθόδου για την παρουσίαση μιας γενικής εικόνας των 
δεδομένων που απαιτούνται για την λειτουργία μιας επιχείρησης.

4. Η παροχή ενός μέσου για τον καθορισμό μιας απεικόνισης δεδομένων 
ανεξάρτητης από εφαρμογές η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους 
χρήστες και να μετατραπεί σε φυσική βάση δεδομένων.

5. Η εισαγωγή μιας μεθόδου για την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου ορισμού 
δεδομένων από υπάρχουσες πηγές δεδομένων.

Τα βασικά στοιχεία ενός IDEF1X μοντέλου είναι τα εξής :
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• Οντότητες (entities), οι οποίες αφορούν κάθε τι διακριτό (άτομο, 
τόπος, πράγμα, συμβάν ή αρχή) για το οποίο μπορούν να διατηρηθούν 
δεδομένα.

• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα (attributes), τα οποία είναι οι 
ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά μίας οντότητας.

• Σχέσεις (relationships), οι οποίες αφορούν το συνδετικό κρίκο 
μεταξύ των οντοτήτων με τη χρήση ρηματικών εκφράσεων.

Βέβαια η IDEF1X δεν είναι η μοναδική «γλώσσα» ανάπτυξης μοντέλων 
πληροφοριών. Πολλές άλλες γλώσσες έχουν αναπτυχθεί κατά την 
τελευταία πενταετία (Chen, Bachman, Information Engineering, NIAM, 
MERICE, κ.α).
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2. Η εφαρμογή της IDEF1X για την δημιουργία ενός 
Γενικού Μοντέλου Δεδομένων (Generic Data Model) για 
τον κλάδο της Ελληνικής Επιπλοποιίας.

Στο πρώτο μέρος (Μέρος 1°) της παρούσας εργασίας έγινε η παρουσίαση 
του κλάδου της Ελληνικής Επιπλοποιίας στο σύνολό του, η διαπίστωση 
ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορεί να ανήκουν σε δύο τύπους- 
υποκλάδους, αυτούς της παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών και 
της παραγωγής ξύλινου επίπλου και εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι οι 
πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου επίπεδων 
επιφανειών είναι υποσύνολο των πληροφοριακών αναγκών των 
επιχειρήσεων παραγωγής ξύλινου επίπλου. Στα προηγούμενα επίσης 
ολοκληρώθηκε η ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών των δύο τύπων 
επιχειρήσεων, ενώ το ενδιαφέρον της ανάλυσης επικεντρώθηκε στο 
παραγωγικό τους σύστημα.

Στο Case-Study που ακολούθησε με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους 
της παρούσας εργασίας, παρουσιάσθηκε αναλυτικά το παραγωγικό 
σύστημα επιλεγμένης επιχείρησης παραγωγής ξύλινου επίπλου.

Ένα γενικό μοντέλο μιας οποιοσδήποτε επιχείρηση αποτελείται από οκτώ 
(8) βασικές εννοιολογικές μονάδες (οντότητες) οι οποίες σε μακρο
επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης είναι εξής :

• Πελάτες

• Παραγγελίες

• Προϊόντα / Υπηρεσίες

• Διαδικασίες

• Ανθρώπινο δυναμικό

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

• Πρώτες ύλες

• Προμηθευτές
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Η κάθε μία από τις οντότητες αυτές αποτελεί από μόνη της μία 
ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. Προκειμένου να 
επιτευχθεί η οργάνωση των δεδομένων απαιτείται η εύρεση αρχικά του 
τρόπου διασύνδεσης των οντοτήτων αυτών σε μακρο-επίπεδο 
επιχειρησιακής οργάνωσης. Το γενικό μοντέλο που περιγράφει τον τρόπο 
σύνδεσης των οντοτήτων αυτών απεικονίζεται στο Σχήμα 3, όπου και 
διαφαίνεται ο τρόπος σύνδεσης των οντοτήτων, ενώ όλο το σύστημα 
βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα (σωλήνες) της γενικότερης διάχυσης 
των δεδομένων στο σύστημα της οργάνωσης.

Σχήμα 3. Το γενικό μοντέλο ροής των δεδομένων σε μία επιχείρηση.

Η ανάπτυξη ενός γενικού μοντέλου δεδομένων παρέχει ένα εστιακό 

σημείο που συνεπικουρεί στην διαπίστωση ευκαιριών και δυνατοτήτων για 
την επίλυση προβλημάτων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην 
ανάπτυξη ενός Generic Data Model, το οποίο να περιγράφει πλήρως το 
παραγωγικό σύστημα σε επιχειρήσεις του κλάδου της επιπλοποιίας, ήτοι 
των οντοτήτων προσωπικό, μηχανήματα, ανθρώπινο δυναμικό, 
διαδικασίες, προϊόντα, όπως αυτές παρουσιάζονται στο μακρο-επίπεδο 
επιχειρησιακής οργάνωσης (βλ Σχήμα 3.).
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ΜΕΡΟΣ 2°: Data Modeling

Η παρουσίαση και ανάλυση του παραγωγικού συστήματος των 
επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου σε γενικό επίπεδο (Μέρος 1°) και σε 
ειδικότερο επίπεδο (Case-Study) οδήγησε στην διαπίστωση των 
προβλημάτων και των ειδικότερων πληροφοριακών αναγκών.

Με την χρήση της εννοιολογικής γλώσσας ανάπτυξης μοντέλων 
δεδομένων IDEF1X, έγινε δυνατή η απεικόνιση γραφικά των βασικών και 
ειδικότερων οντοτήτων που περιγράφουν το σύστημα παραγωγής των 
επιχειρήσεων παραγωγής επίπλου, των εννοιολογικών σχέσεων που 
συνδέουν τις οντότητες αυτές μεταξύ τους καθώς και των βασικών 
χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων των οντοτήτων αυτών.

Το μοντέλο παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μήτρα από τις επιχειρήσεις του κλάδου της 
επιπλοποιίας για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων που να παρέχουν 
αφενός ολοκληρωμένες λύσεις οργάνωσης των δεδομένων του 
συστήματος παραγωγής, αφετέρου πολύτιμες και έγκαιρες πληροφορίες 
στα στελέχη των εταιρειών για την υποβοήθηση της ορθολογικής 
οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος παραγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ενδεικτικά Στάδια - Κέντρα Εργασίας για την 

παραγωγή ξύλινου επίπλου
ΠΗΓΗ : Staton Furniture 37



Αποθήκη ξυλείας βιομηχανίας 
παραγωγής ξύλινου επίπλου

^ Διαμόρφωση της ξυλείας στις 
επιθυμητές διαστάσεις, 
απομάκρυνση ελαττωμάτων, 
έλεγχος ποιότητας και ποιοτική 
διαλογή.

Επιμέρους ποιοτική διαλογή 
πριστοτεμαχίων ανάλογα με τη 
διάταξη των ινών του ξύλου (νερά) 
και ομαδοποίηση αυτών που ο 
συνδυασμός του έχει καλό οπτικό 
αποτέλεσμα.

Διαμόρφωση πλευρικών παρυφών 
πριστοτεμαχίων σε ραμποτέζα - 
στάδιο προετοιμασίας 
συγκόλλησης.
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Συγκόλληση πριστοτεμαχίων - 
Έλεγχος ποιότητας.

Μορφοποίηση σκάλισμα σε 
αυτόματη μηχανή (Router)

Μηχανή δημιουργίας υποδοχών 
συνδεσμολογιών των επιμέρους 
τεμαχίων.

Διαδικασία διάνοιξης οπών για 
συνδεσμολογία.
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Διαδικασία λείανσης και έλεγχος 
ποιότητας.

Σμίλευση χειρωνακτική

Χειρωνακτική συναρμολόγηση 
συρταριών και έλεγχος ποιότητας 
του τελικού προϊόντος και 
εξαρτημάτων που το συνιστούν

Χειρωνακτική λείανση κάθε 
επιμέρους εξαρτήματος. Οι 
ολοκλήρωση της λείανση σε αυτό 
το κέντρο εργασίας βασίζεται στην 
κρίση των εργαζομένων και για το 
λόγο αυτό η διαδικασία δεν μπορεί 
να χρονομετρηθεί. Η εμπειρία και η 
επιδεξιότητα είναι οι καθοριστικοί 
παράγοντες.
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Χειρωνακτική τοποθέτηση 
χρώματος ώστε να διασφαλισθεί 
ότι ολόκληρο το προϊόν έχει 
χρωματισθεί.

Τοποθέτηση βερνικιού ή λάκας και 
αναμονή για στέγνωμα. Μετά το 
στέγνωμα (φυσικό στέγνωμα) το 
προϊόν λειαίνεται χειρωνακτικά σε 
μία σειρά από διαδικασίες 
λείανσης, όπου χρησιμοποιούνται 
όλα και λεπτότερα γυαλόχαρτα.

Τμήμα ταπετσαρίας. Στο τμήμα 
αυτό γίνεται το ταπετσάρισμα των 
επίπλων.

Αποστολή. Το κάθε προϊόν 
ελέγχεται πριν την αποστολή του 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
άριστη ποιότητά του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Στάδια παραγωγής σε αυτοματοποιημένο εργοστάσιο 

παραγωγής επίπλου επίπεδων επιφανειών.
ΠΗΓΗ : Staton Furniture38
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Σταθμός 1. Τμήμα προγραμματισμού. 

Απαρχή όλων των εργασιών. 

Προγραμματισμός των υλικών και 

ημιετοίμων.

Σταθμός 2. Μασιφιέρα. Διάφορα μέρη 

ξυλείας πλατυφύλλων τεμαχίζονται, 

διαμορφώνονται και λειαίνονται.

Σταθμός 3. Πρέσσα. Πρεσσάρισμα 

πλακών μοριοσανίδων ή MDF.
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Σταθμός 4. Τεμαχιστική. Τεμαχισμός 
των πλακών μοριοσναίδων και MDF σε 
διάφορες διαστάσεις με βάση τα 
δεδομένα που παρέχονται από το 
τμήμα προγραμματισμού (Σταθμός 1).

Σταθμός 5. Συγκολλητική περιθωρίων. 
Συγκόλληση της ξυλείας πλατύφυλλων 
στα περιθώρια των πλακών 
μοριονανίδων και MDF.

Σταθμός 6. Σύστημα συναρμολόγησης 
για ευκολότερη αντικατάσταση.
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Σταθμός 7. Μορφοποίηση του προφίλ 
της ξυλείας πλατύφυλλων (μασίφ).

Σταθμός 8. Ελεγχος ποιότητας σε 
καθένα επιμέρους τεμάχιο.

Σταθμός 9. Συναρμολόγηση συρταριών.
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Σταθμός 10. Μερική συναρμολόγηση 
επίπλων.

Σταθμός 11. Τελική συναρμολόγηση 
επίπλων και έλεγχος ποιότητας
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