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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µείωση του κόστους εξαιτίας της 

φύρας που δηµιουργείται κατά την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας 

“Plastic Pipes Srl”.  Αυτό επιχειρήθηκε µε ταυτοποίηση των αιτιών που οδηγούν 

στη δηµιουργία φύρας και µε παράθεση προτάσεων προς αντιµετώπισή τους. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές της Ανάλυσης 

Πρωταρχικής Αιτίας.  Με χρήση ∆ιαγραµµάτων Pareto εντοπίστηκαν τα 

κυριότερα προβλήµατα της παραγωγής και µε ∆ιαγράµµατα Ishikawa (Αιτίας –

Αποτελέσµατος) ταυτοποιήθηκαν οι πρωταρχικές αιτίες εµφάνισης των 

προβληµάτων αυτών.  Η ιεράρχηση των αιτιών, ως προς την προτεραιότητα 

αντιµετώπισής τους, έγινε ποιοτικά µε βάση τη συχνότητα εµφάνισής τους και 

το βαθµό διασύνδεσής τους µε τα προαναφερόµενα προβλήµατα. 

 

Τα κυριότερα προβλήµατα που εντοπίστηκαν, κοινά για όλες τις Γραµµές 

Παραγωγής, ήταν συχνές προγραµµατισµένες εκκινήσεις/σταµατήµατα των 

Γραµµών Παραγωγής, ελαττωµατικές Α’ Ύλες, µηχανολογικά προβλήµατα, τα 

προβλήµατα της µηχανής διάτρησης, αλλαγή των παραµέτρων παραγωγής κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας και συχνή δειγµατοληψία. 

 

Οι πρωταρχικές αιτίες των προηγούµενων ήταν επίσης κοινές.  Αυτές ήταν, µε 

τη σειρά που ιεραρχήθηκαν ως προς την αναγκαιότητα αντιµετώπισής τους, η 

προσπάθεια µείωσης κόστους, η έλλειψη προσωπικού, η ανεπαρκής εκπαίδευση, 



Περίληψη 

iv 
 

η ανεπαρκής πληροφόρηση, η έλλειψη γραπτών οδηγιών, η ανεπαρκής 

διαδικασία διαχείρισης µη-συµµορφώσεων, η δοκιµή Α’ Υλών, η έλλειψη 

προσοχής, ο ανεπαρκής προγραµµατισµός, οι µη ξεκάθαρες προφορικές 

εντολές, η διαδικασία ελέγχου προϊόντων που ακολουθείται και η έλλειψη 

εµπειρίας. 

 

Προς αντιµετώπισή τους προτείνεται η επανεξέταση των µεθόδων που 

ακολουθεί η ∆ιοίκηση της εταιρείας στα Τµήµατα Παραγωγής και ∆ιοίκησης για 

µείωση του κόστους παραγωγής, η οργάνωση εκπαίδευσης του προσωπικού και 

κάποιες εύκολα υλοποιήσιµες ενέργειες των Στελεχών της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των παραγωγικών επιχείρησεων λειτουργεί µε σκοπό 

τη δηµιουργία κέρδους για τους επενδυτές της.  Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

µε τη συνεχή ικανοποίηση των προσδοκιών που έχει δηµιουργήσει η κάθε 

επιχείρηση στους πελάτες της, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

συνισταµένη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της και της τιµής 

τους.  Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η µακροχρόνια βιωσιµότητα σχεδόν κάθε 

παραγωγικής επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητά της να παράγει µε τον 

βέλτιστο βαθµό αξιοποίησης των πόρων της ποιοτικά προϊόντα, κάτι που έχει 

επισηµανθεί ήδη από τον 19ο αιώνα (Evans and Lindsay (2011)). 

 

Στις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδειχθεί η σηµαντικότητα του ρόλου της 

ποιότητας στη µακροχρόνια βιωσιµότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων.  Για 

το σκοπό αυτό άλλωστε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν το 

µοντέλο της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, η οποία αποτελεί µια φιλοσοφία 

διοίκησης και λειτουργίας που στηρίζεται στο τρίπτυχο της εστίασης στους 

πελάτες και τους επενδυτές, στη συµµετοχή και οµαδική εργασία των 

εργαζοµένων και σε µια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και µάθησης, ώστε να 

αποφεύγεται η δηµιουργία προβληµάτων πριν αυτά εµφανιστούν και όχι να 

αντιµετωπίζεται η εµφάνισή τους (Evans and Lindsay (2011)).  Η φιλοσοφία 

αυτή αναπτύχθηκε κυρίως από τους Deming, Juran, Crosby, αλλά και τους 

Feigenbaum, Taguchi και Ishikawa, ενώ περισσότερες πληροφορίες τόσο για τις 

εφαρµογές της και για το ιστορικό της ανάπτυξής της, όσο και για τη συµβολή 
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του καθενός από τους παραπάνω και τις µεταξύ τους οµοιότητες και διαφορές 

µπορούν να βρεθούν αλλού (Τσιότρας (2002), ∆ερβιτσιώτης (1985), Garvin 

(1988), Evans and Lindsay (2011) and Oakland (1989), Popescu and Marin-

Pantelescu (2009), Lau and Anderson (1998)). 

 

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση σε όλους τους τοµείς της 

λειτουργίας µιας παραγωγικής επιχείρησης σηµαντικό ρόλο παίζει και η 

προσπάθεια µείωσης του κόστους που προέρχεται από προϊόντα που παράγονται 

µε ελαττώµατα (φύρα ή διεθνώς scrap).  Σηµαντικό ρόλο προς αυτήν την 

κατεύθυνση παίζει αρχικά η ιεράρχηση των προβληµάτων που οδηγούν σε αυτό 

το φαινόµενο και η ταυτοποίηση των αιτιών, εξαιτίας των οποίων εµφανίζονται 

τα προβλήµατα αυτά, κάτι που επιχειρείται και µε την παρούσα εργασία για την 

εταιρεία “PLASTIC PIPES Srl”.   

 

Η εταιρεία “PLASTIC PIPES Srl” δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό και την 

παραγωγή πλαστικών σωλήνων.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα την 

Αθήνα, µε τη µονάδα παραγωγής της να έχει δυναµικότητα 10,000 tn/year, µε 

δυνατότητα και υποδοµές άµεσης επέκτασης για αύξηση της δυναµικότητάς της 

στους 20,000 tn/year.  Η εταιρεία έχει αναπτύξει πελατολόγιο σε όλες τις χώρες 

της Βαλκανικής Χερσονήσου, καθώς σε κάποιες άλλες της Μέσης Ανατολής 

(Συρία, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα). 

 

Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας αφορούν κυρίως σε έργα υποδοµής και 

µπορούν να ταξινοµηθούν σε 4 κύριες κατηγορίες: 
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• Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων: Αγωγοί για προστασία υπόγειων 

ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. 

• Σωλήνες Αποστράγγισης: Αγωγοί για αποστράγγιση των εδαφών. 

• Σωλήνες Αποχέτευσης: Αγωγοί για αποχετευτικά συστήµατα. 

• Φρεάτια και ειδικά εξαρτήµατα. 

 

Όπως σε κάθε παραγωγική µονάδα, έτσι και στη συγκεκριµένη παρατηρείται 

δηµιουργία φύρας κατά την παραγωγική διαδικασία, µε συνεπαγόµενο κόστος 

για την εταιρεία.  Η µείωση του κόστους αυτού, µέσω της µείωσης της 

ποσότητας της φύρας, κρίνεται ως υψηλής προτεραιότητας για την εταιρεία και 

αποτελεί και το σκοπό της παρούσας µελέτης.   

 

Στόχοι της εργασίας αυτής αποτελούν ο καθορισµός των σηµαντικότερων 

προβληµάτων που οδηγούν στη δηµιουργία φύρας κατά την παραγωγική 

διαδικασία της εταιρείας “PLASTIC PIPES Srl”, η ταυτοποίηση των πραγµατικών 

αιτιών που οδηγούν στην εκδήλωσή τους και η πρόταση των αντίστοιχων 

λύσεων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην αντιµετώπιση των αιτιών 

αυτών.  Ουσιαστικά δηλαδή επιχειρείται η εφαρµογή του µεγαλύτερου µέρους 

της µεθόδου της Ανάλυσης Πρωταρχικής Αιτίας, µιας συνισταµένης της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, µέσω της χρήσης συγκεκριµένων τεχνικών που 

δεν είναι άλλες από τα ∆ιαγράµµατα Pareto και Ishikawa, µε χρήση Φύλλων 

Ελέγχου.  Θα µπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι µε την παρούσα µελέτη 

εφαρµόζεται µέρος της φιλοσοφίας και κάποιες τεχνικές της µεθόδου ποιότητας 

Six Sigma, καθώς µετά τον ορισµό του προβλήµατος (δηµιουργία φύρας), 

µετρώνται τα σχετικά δεδοµένα και αναλύονται, ώστε να ταυτοποιηθούν οι 
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πρωταρχικές αιτίες εκδήλωσης του προβλήµατος.  Τέλος, προτείνονται λύσεις 

που πιστεύεται θα µετριάσουν την εµφάνιση του προβλήµατος αυτού.  

 

Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η χρήση 

γνωστών µεθόδων για τα την επίλυση ενός κοινού προβλήµατος, το οποίο όµως 

εµφανίζεται σε περιβάλλον που ως επί το πλείστον είναι δύσκολα προσβάσιµο σε 

ανεξάρτητους ερευνητές (παραγωγική επιχείρηση).  Παράλληλα, πιστεύεται ότι 

οι πρωταρχικές αιτίες εκδήλωσης του προβλήµατος αυτού και οι προτάσεις 

αντιµετώπισής τους, όπως καταγράφονται στην παρούσα εργασία, αφορούν σε 

ένα πλήθος παραγωγικών επιχειρήσεων στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που 

διανύουµε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις µεθόδους και στα 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται και σχολιάζονται κάποιες σχετικές µε την παρούσα µελέτες που 

αφορούν σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις.   

 

2.1.  Ποιότητα Προϊόντων/Υπηρεσιών 

 

Τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσδίδουν σε ένα προϊόν ή υπηρεσία το 

χαρακτηρισµό του “ποιοτικού” ποικίλουν, καθώς ο ορισµός της ποιότητας είναι 

συνήθως υποκειµενικός.  Έτσι, ένα προϊόν/υπηρεσία µπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ποιοτικότερο έναντι των αντιστοίχων του ανταγωνισµού επειδή υπερέχει 

πολύ γενικότερα, έχει/παρουσιάζει σε µεγαλύτερο βαθµό κάποιο µετρήσιµο 

µέγεθος, έχει καλύτερη σχέση ποιότητας τιµής κ.α.  Από τη σκοπιά της 

παραγωγής όµως, ένα προϊόν/υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως ποιοτικό όταν πληροί 

(“συµµορφώνεται” µε) τις προδιαγραφές, σύµφωνα µε τις οποίες 

κατασκευάζεται/προσφέρεται.  Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι είναι σηµαντικό 

οι προδιαγραφές αυτές να ταυτίζονται µε τις επιθυµίες/προσδοκίες του πελάτη 

στον οποίο αυτό στοχεύει.  Γενικά πάντως ως προδιαγραφές ενός 

προϊόντος/υπηρεσίας θα µπορούσαν να οριστούν οι συγκεκριµένοι στόχοι και 

ανοχές για συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του/ης, όπως αυτά καθορίζονται από 

τους σχεδιαστές τους.  Οι στόχοι αποτελούν τις ιδανικές τιµές των 

χαρακτηριστικών και οι ανοχές τις ανεκτές αποκλίσεις από αυτές (Evans and 
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Lindsay (2011)).  Μια κατηγοριοποίηση των προδιαγραφών θα µπορούσε να 

είναι σε γενικές, που απορρέουν από τη στρατηγική της επιχείρησης σε σχέση 

µε την αγορά στόχο και αναφέρονται σε γενικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος/υπηρεσίας (π.χ. αξιοπιστία) και σε τεχνικές, οι οποίες αναφέρονται σε 

λεπτοµερή χαρακτηριστικά (π.χ. φυσικές διαστάσεις) (∆ερβιτσιώτης (1985)). 

 

Στην πλειονότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων, όπως και στην υπό µελέτη, 

η απόφαση αν ένα παραγόµενο προϊόν µπορεί να πωληθεί εξαρτάται από το αν 

αυτό πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που το περιγράφουν, κάτι που 

εξασφαλίζεται µέσω των διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου.  Γενικά, όπως και στην 

παρούσα εργασία, κάθε προϊόν που χαρακτηρίζεται ως “µη συµµορφούµενο” µε 

τις προδιαγραφές που το περιγράφουν µπορεί είτε να πωληθεί σε µικρότερη 

τιµή, είτε να διορθωθεί, είτε να ανακυκλωθεί, είτε να απορριφθεί και 

συνεπάγεται ένα κόστος για την εταιρεία (Robinson (1991), Campanela 

(1999)).  Συνήθως, οι δύο τελευταίες από τις παραπάνω κατηγορίες 

χαρακτηρίζονται ως φύρα (ή διεθνώς scrap).  Τονίζεται ότι στην παρούσα 

εργασία εκτός από τα “µη συµµορφούµενα” προϊόντα, που έτσι και αλλιώς 

ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες, ως φύρα εννοείται κάθε ποσότητα Α’ Ύλης 

που καταναλώνεται σε διαδικασίες που δεν αποσκοπούν στην άµεση µετατροπή 

της σε τελικό προϊόν (π.χ. καθάρισµα µηχανών).   

 

2.2.  Ανάλυση Πρωταρχικής Αιτίας (Root Cause Analysis) and Six Sigma 

 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις παραγωγικές 

επιχειρήσεις να µειώσουν στο ελάχιστο τη φύρα που “παράγεται” κατά τη 
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δραστηριότητά τους.  Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται εκτενώς − όπως 

φαίνεται παρακάτω − προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η Ανάλυση 

Πρωταρχικής Αιτίας (Root Cause Analysis).  Η µέθοδος αυτή αποτελεί ένα 

εργαλείο διοίκησης, µέρος της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, µε το οποίο 

προσδιορίζονται τα πραγµατικά αίτια των προβληµάτων που συµβαίνουν ή είναι 

πιθανόν να συµβούν κατά την παραγωγική διαδικασία και προτείνονται δράσεις 

προς αντιµετώπισή τους και προς πρόληψη της εµφάνισης ή επανεµφάνισής 

τους, και έχει µελετηθεί εκτενώς (Wilson, Dell and Anderson (1993).  Η 

µέθοδος αυτή υλοποιείται σε τέσσερα στάδια, τη Συλλογή ∆εδοµένων, τη 

∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Προβληµάτων, την Ταυτοποίηση των Πρωταρχικών 

Αιτιών και την Πρόταση, Εφαρµογή και Έλεγχο δράσεων αντιµετώπισης των 

τελευταίων (Rooney and Heuvel (2004), Wilson, Dell and Anderson (1993)).   

 

Στα πλαίσια της εφαρµογής των παραπάνω βηµάτων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές (Evans and Lindsay 

(2011), Wilson, Dell and Anderson (1993), Rooney and Vanden Heuvel 

(2004)), όπως η Ανάλυση Φραγµών (Barrier Analysis), η Ανάλυση Περίπτωσης 

και Αιτιώδους Παράγοντα (Event and Causal Factor Analysis), τα ∆ενδροειδή 

∆ιαγράµµατα (Tree Diagrams) κα .  Οι δύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην 

παρούσα µελέτη είναι τα ∆ιαγράµµατα Pareto και τα ∆ιαγράµµατα Ishikawa (ή 

Αιτίας – Αποτελέσµατος (Cause – Effect) ή Ψαροκόκκαλου (Fishbone)), που 

παρουσιάζονται εκτενέστερα παρακάτω. 

 

Μια ακόµα µέθοδος που χρησιµοποιείται εκτενώς προς την κατεύθυνση της 

µείωσης της φύρας σε παραγωγικές επιχειρήσεις, αλλά µε καθορισµένο στόχο, 
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είναι η Six Sigma.  Αυτή η µέθοδος, σύµφωνα µε τους Evans and Lindsay 

(2011, σ. 133), «µπορεί να περιγραφεί ως µια προσέγγιση για βελτίωση 

εργασίας που προσπαθεί να βρει και να εξαλείψει τις αιτίες ατελειών και λαθών 

σε διαδικασίες παραγωγής και υπηρεσιών εστιάζοντας στα παραγόµενα που είναι 

κρίσιµα για τους πελάτες και έχουν ένα καθαρό οικονοµικό όφελος για την 

εταιρεία».  Στόχος της µεθόδου αυτής είναι η εµφάνιση το πολύ 3.4 

ελαττωµατικών προϊόντων για κάθε ένα εκατοµµύριο που παράγονται (Evans 

and Lindsay (2011)).   

 

Στη µεθοδολογία Six Sigma ακολουθούνται 5 βήµατα, ο Ορισµός του 

πραγµατικού προβλήµατος, η Μέτρηση των διαδικασιών στις οποίες αυτό 

οφείλεται, η Ανάλυση των µετρήσεων και η ταυτοποίηση των πρωταρχικών 

αιτιών του προβλήµατος, η Βελτίωση των διαδικασιών προς εξάλειψη/µείωση 

του προβλήµατος και η Μέτρηση των αποτελεσµάτων, προς διατήρηση των 

βελτιώσεων (Define, Measure, Analyze, Improve, Control, DMAIC) (Evans and 

Lindsay (2011).   

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω βηµάτων χρησιµοποιούνται ∆ιαγράµµατα 

Ροής (Flowcharts), Χρονικής Εξέλιξης (Run Charts) και Ελέγχου (Control 

Charts), Pareto (Pareto Diagrams), Αιτίας − Αποτελέσµατος (Cause − Effect 

Diagrams), Συσχέτισης (Scatter Diagrams) και Ιστογράµµατα (Histograms), 

καθώς και Φύλλα Ελέγχου (Check Sheets).  Τα παραπάνω αναφέρονται και ως 

τα Επτά Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας (Seven QC Tools, Quality Control) (Evans 

and Lindsay (2011) ή Εργαλεία Στατιστικού Ελέγχου ∆ιεργασιών (SPC, 

Statistical Process Control) (Besterfield (2008) and Summers (2009)). 
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2.2.1.  Φύλλα Ελέγχου 

 

Γενικά ως Φύλλο Ελέγχου (Check Sheets) µπορεί να χαρακτηριστεί κάθε είδους 

φόρµα που χρησιµοποιείται για τη συλλογή δεδοµένων.  Στην περίπτωση 

παραγωγικών δραστηριοτήτων συνήθως συµπληρώνεται από τους εργάτες και 

έχει τέτοια µορφή, ώστε να αναφέρονται όλες οι χρήσιµες πληροφορίες (ώρα 

και είδος συµβάντος κλπ).  Τα δεδοµένα που συλλέγονται µε αυτόν τον τρόπο 

γενικότερα χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία (Evans and Lindsay (2011)). 

 

2.2.2.  ∆ιάγραµµα Pareto 

 

Η αρχή του Pareto ονοµάστηκε έτσι από τον οµώνυµο Ιταλό οικονοµολόγο του 

19ου αιώνα και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε θέµατα ποιότητας από τον 

Juran.  Σύµφωνα µε αυτή, το 80% του συνόλου κάποιου προβλήµατος, 

οφείλεται στο 20% των αιτιών που το προκαλούν.  Αυτό βέβαια ισχύει και για 

τη φύρα που “παράγεται” κατά µία παραγωγική διαδικασία (Hartman (2002), 

Campanela (1999)).  Τα ∆ιαγράµµατα Pareto είναι γραφικά εργαλεία όπου 

απεικονίζονται γεγονότα (όπως “αιτία”, “τύπος” ή “κατάταξη”) στα οποία 

χρησιµοποιείται η οµώνυµη αρχή, ώστε να διαπιστωθεί η σειρά προτεραιότητας 

των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν σε µια διαδικασία ή δράση.  Με άλλα 

λόγια στα ∆ιαγράµµατα Pareto, µέσω απεικόνισης µε µπάρες, είναι δυνατή η 

κατάταξη προβληµάτων ανάλογα µε το µέγεθος της συχνότητας, σοβαρότητας, 

φύσης ή πηγής τους και έτσι διαπιστώνεται ποια από αυτά είναι τα πιο σοβαρά 

(Murugaiah et al (2010)).  Περισσότερες λεπτοµέρειες για την ιστορία αυτών 

των ∆ιαγραµµάτων µπορούν να βρεθούν αλλού (Τσιότρας (2002), Evans and 
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Lindsay (2011), Robinson (1991), ∆ερβιτσιώτης (1985), Hartman (2002), 

Moustapha (2001), Wilson, Dell and Anderson (1993)).   

 

2.2.3.  ∆ιάγραµµα Ishikawa 

 

Το ∆ιάγραµµα Ishikawa είναι µια τεχνική, µεσω της οποίας γίνονται άµεσα και 

εύκολα κατανοητές σε κάποιον οι πρωταρχικές αιτίες που έχουν ως αποτέλεσµα 

την εκδήλωση κάποιου προβλήµατος.  Μέσω του ∆ιαγράµµατος αυτού 

απεικονίζεται οπτικά η σχέση που έχει κάθε πρόβληµα µε τις αιτίες του, οι 

οποίες όµως µπορεί να εκδηλώνονται ως προβλήµατα κάποιων άλλων, 

βαθύτερων αιτιών.  Κατά µία έννοια τα ∆ιαγράµµατα Ishikawa αποτελούν 

∆ενδροειδή ∆ιαγράµµατα (Tree Diagrams) ξαπλωµένα στο πλάι, όπου και πάλι 

υπάρχει µια συνεχής γραµµή από την πρωταρχική αιτία έως το τελικό 

πρόβληµα.  Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να βρεθούν αλλού (Evans and 

Lindsay (2011), Robinson (1991), , Hartman (2002), Moustapha (2001), 

Wilson, Dell and Anderson (1993)), ενώ µια άλλη µορφή του, όπου 

απεικονίζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν από το βασικό πρόβληµα, οι 

αιτίες του οποίου ερευνώνται, δίνεται από τον ∆ερβιτσιώτη (1985).  Θα πρέπει 

ακόµα να αναφερθεί ότι πολλές φορές τα ∆ιαγράµµατα σχηµατίζονται µε την 

παραδοχή ότι κάθε πρόβληµα έχει 4 πιθανές κύριες αιτίες ― τα 4Μ (Man, 

Material, Method, Machine), αν και οι Wilson, Dell and Anderson (1993) αντί 

για “Machine” αναφέρουν “Other” ― ενώ και πάλι στους τελευταίους 

αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο κάθε “κλάδος” µπορεί να διαιρεθεί και να 

παρουσιαστεί ξεχωριστά, πρακτική που ακολουθείται και στη συγκεκριµένη 

εργασία. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δύο παραπάνω εργαλεία παρουσιάζονται συνήθως 

µαζί στη σχετική βιβιλιογραφία, καθώς συνήθως µε το ∆ιάγραµµα Pareto 

ταυτοποιούνται τα σοβαρότερα προβλήµατα και στη συνέχεια χρησιµοποιείται το 

∆ιάγραµµα Ishikawa για τον προσδιορισµό των πρωταρχικών αιτιών που 

οδηγούν στην εκδήλωση των πρώτων (Evans and Lindsay (2011), ∆ερβιτσιώτης 

(1985), Wilson, Dell and Anderson (1993)). 

 

Ως ένδειξη του εύρους εφαρµογής των δύο παραπάνω µεθόδων ,τόσο κάθε µίας 

ξεχωριστά όσο και σε συνδυασµό, στον τοµέα των παραγωγικών επιχειρήσεων 

παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία (Macot (2003), Fotopoulos, Kafetzopoulos 

and Gotzamani (2011), Bonte, van den Boogaard and Huétink (2007), Walsh 

(1996), Ferreira and Lopes (2010), Realinho, Fidalgo and Silva (2007), Ribeiro, 

Schwenber ten Caten and Fritsch (2001), Lis (2011), Singh and Kumar (2005), 

Aggarwal et al (2009), Muzammil, Singh and Talib (2003), Barad (1986), Chan 

and Liang (2005) and Koh and Saad (2002), Knights(2001), Kennedy and 

Sorensen (2006)). 

 

2.3.  Χρήση ∆ιαγραµµάτων Pareto και Ishikawa για προσδιορισµό 

Αιτιών ∆ηµιουργίας Φύρας 

 

Κρίνοντας από τη σχετική βιβλιογραφία τα ∆ιαγράµµατα Pareto και Ishikawa 

έχουν όντως χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των αιτιών δηµιουργίας 

φύρας σε παραγωγικές επιχειρήσει, όπως θα φανεί παρακάτω για κάποιες 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις.  Θεωρείται όµως εξαιρετικά πιθανό οι περιπτώσεις 

που έχει χρησιµοποιηθεί αυτή η τεχνική στην πραγµατικότητα να είναι πολύ 
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περισσότερες, καθώς προφανώς η προσπάθεια περιορισµού του προβλήµατος 

δηµιουργίας φύρας είναι µια ενδο-επιχειρησιακη ενέργεια χωρίς λόγο 

δηµοσίευσης. 

 

Παράδειγµα εφαρµογής της Ανάλυσης Πρωταρχικής Αιτίας και συγκεκριµένα 

του ∆ιαγράµµατος Pareto τόσο για την αύξηση της παραγωγικότητας (µείωση 

φύρας), όσο και για τη µείωση του κόστους παραγωγής, παρατίθεται από τον 

Leonovic et al (1995) για την IBM, όπου τονίζεται ιδιαίτερα η σηµασία της 

συνεργασίας και της συµµετοχής όλων των εργαζοµένων για την επιτυχία ενός 

τέτοιου εγχειρήµατος.  Στη συγκεκριµένη εργασία, σε ό,τι αφορά στη µείωση 

της φύρας, εντοπίζεται το κύριο πρόβληµα που οδηγεί στη δηµιουργία φύρας, 

το οποίο µε τη σειρά του “διερευνάται” και πάλι µε ∆ιάγραµµα Pareto.  Η 

µέθοδος αυτή σε σχέση µε το ∆ιάγραµµα Ishikawa έχει βέβαια το πλεονέκτηµα 

ότι µπορεί κάποιος να εκτιµήσει το βαθµό στον οποίο κάθε αιτία “συνεισφέρει” 

στην εµφάνιση κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος.  Από την άλλη µεριά 

όµως κρίνεται ως ανεπαρκής αν η διερεύνηση των πραγµατικών αιτιών θα 

πρέπει να προχωρήσει αρκετά επίπεδα, καθώς, αρχικά, θα πρέπει να υπάρχουν 

πολλά και λεπτοµερή αριθµητικά δεδοµένα, τα οποία είναι δυνατόν να 

καταγράφονται µόνο από τους χειριστές των µηχανηµάτων.  Αυτό όµως είναι 

σχεδόν σίγουρο ότι θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη σωστή σύνδεση του τελικού 

προβλήµατος (π.χ. ποσότητα φύρας) µε την πραγµατική αιτία, στο ποσοστό που 

της αναλογεί.  Παράλληλα θα πρέπει να κατασκευαστούν πολλά ∆ιαγράµµατα 

Pareto, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια ενός σηµαντικού 

πλεονεκτήµατος των τεχνικών αυτών, την άµεση δηλαδή οπτική κατανόηση των 

προβληµάτων και των αιτιών τους.  Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι στη 
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συγκεκριµένη εργασία αναφέρεται ότι ο τρόπος αντιµετώπισης των αιτιών που 

προσδιορίστηκαν µε το ∆ιάγραµµα Pareto του 2ου επιπέδου ήταν η δηµιουργία 

µιας διαδικασίας µέσω της οποίας υπήρξε µια ουσιαστική συνεργασία και 

συνεχής εκπαίδευση.  Αυτό µάλλον σηµαίνει ότι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι από την 

εµπειρία τους προσδιόρισαν τις κυριότερες πρωταρχικές αιτίες.  Τέλος, 

σηµειώνεται ότι στη συγκεκριµένη εργασία αποδεικνύονται και τα οφέλη της 

εταιρείας από την όλη διαδικασία. 

 

Η σηµασία της σωστής επιλογής της οµάδας των γεγονότων που απεικονίζεται 

σε ένα ∆ιάγραµµα Pareto για την επιτυχία αυτής της µεθόδου στη µείωση της 

εµφάνισης φύρας σε µια παραγωγική διαδικασία φαίνεται στον Fine (1996) 

µέσω δύο σύντοµων µελετών περίπτωσης, όπου όµως δυστυχώς δεν 

συνδυάζεται µε κάποιο άλλο εργαλείο. 

 

Οι Migalska και Borkowski (2002) έχουν αναφέρει την προσπάθεια καθορισµού 

των αιτιών αλλαγής της κατηγορίας του προϊόντος ή δηµιουργίας φύρας (και τα 

δύο εξαιτίας αστοχιών) κατά την παραγωγή φύλλων µετάλλου, µε δεδοµένα 

από την παραγωγή ενός χρόνου, µε χρήση ∆ιαγραµµάτων Pareto και Ishikawa.  

∆υστυχώς όµως δεν αναφέρουν τη διαδικασία συλλογής των δεδοµένων τους 

και δεν προχωρούν το ∆ιάγραµµα Ishikawa στο βάθος που θα έπρεπε, µε 

αποτέλεσµα να µη φαίνεται πώς καταλήγουν ότι η σηµαντικότερη αιτία 

εκδήλωσης του προβλήµατος είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού. 
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Στους Chen and Chung (2002) φαίνεται επίσης η χρησιµότητα των δύο αυτών 

εργαλείων, µεταξύ άλλων, στην µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της 

µείωσης φύρας µε σχετική µελέτη περίπτωσης. 

Οι Buksa, Pavletic and M. Sokovic (2010) παρουσιάζουν µια ενδιαφέρουσα 

εφαρµογή του ∆ιαγράµµατος Fishbone για τον προσδιορισµό των αιτιών 

δηµιουργίας φύρας σε µονάδα παρασκευής σωλήνων για πλοία.  Εκεί 

ταυτοποιούνται σε πρώτο στάδιο όλες οι πρωταρχικές αιτίες δηµιουργίας φύρας, 

οι οποίες στη συνέχεια ιεραρχούνται ως προς την προτεραιότητα αντιµετώπισής 

τους µέσω της τεχνικής του Αριθµού Προτεραιότητας Κινδύνου (RPN, Risk 

Priority Number).  Μέσω της ίδιας τεχνικής (αλλά και ενός ∆ιαγράµµατος 

Ελέγχου τύπου p, p-chart control) αποδεικνύεται ότι µετά τα µέτρα που 

εφαρµόστηκαν η κατάσταση βελτιώθηκε πολύ.  ∆υστυχώς όµως στα πλαίσια της 

εφαρµογής της τεχνικής RPN δεν εξηγείται επαρκώς πώς ορίζεται η τιµή, πάνω 

από την οποία αν “βαθµολογηθεί” µια πρωταρχική αιτία χαρακτηρίζεται ως 

κρίσιµη.  Ταυτόχρονα, κάτι ασυνήθιστο για δηµοσίευση, την κατανόηση της 

εργασίας δυσκολεύει σε µεγάλο βαθµό η µάλλον πρόχειρη έκδοση του 

∆ιαγράµµατος Fishbone που παρατίθεται (και µε λάθος τίτλο), προφανώς εκ 

παραδροµής. 

 

Συνδυασµένη χρήση ∆ιαγράµµατος Pareto και Πίνακα Αιτίας-Αποτελέσµατος 

αναφέρονται από την ίδια ερευνητική οµάδα και πιο συγκεκριµένα από τους 

Sokovic, Pavletic and Fakin (2005) για µονάδα παραγωγής συµπιεστών και 

Sokovic, Pavletic and Crulcic (2006) για µονάδα παραγωγής µερών 

αυτοκινήτων, στα πλαίσια εφαρµογής της µεθόδου Six Sigma για µείωση της 

φύρας, µε θετικά από ό,τι αποδεικνύεται αποτελέσµατα. 



Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

15 
 

Στον Murugaiah et al (2010) υπάρχει ένα άλλο παράδειγµα χρήσης της µεθόδου 

Ανάλυσης Πρωταρχικής Αιτίας µε χρήση του ∆ιαγράµµατος Pareto και της 

τεχνικής των 5-Whys.  Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της τεχνικής 5-Whys 

παρατίθενται στον ίδιο.  Αξίζει να αναφερθεί ότι στην εργασία αυτή επιχειρείται 

και µια σύνδεση της ποσότητας φύρας µε το κόστος της Α’ Ύλης που αυτό 

συνεπάγεται.  Αυτή η προσέγγιση όµως αν χρησιµοποιηθεί µόνη της (χωρίς την 

παράλληλη καταγραφή της ποσότητας της φύρας) µπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασµένες αποφάσεις σχετικά µε µελλοντικές δράσεις, στις περιπτώσεις που η 

τιµή της Α’ Ύλης παρουσιάζει µεγάλες µηνιαίες διακυµάνσεις.  Για παράδειγµα η 

σχετική βαρύτητα µιας πρωταρχικής αιτίας µπορεί να υπερεκτιµηθεί, αν η αιτία 

αυτή εµφανίζεται κυρίως τις περιόδους που η τιµή της Α’ Ύλης είναι σχετικά 

υψηλή.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν και η τιµή της Α’ Ύλης παρουσιάζει 

διακυµάνσεις, η σχετικά επαρκής διάρκεια καταγραφής των δεδοµένων (6 

µήνες), αλλά κυρίως η καταγραφή και της ποσότητας φύρας, µάλλον 

εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.  Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε 

και από τα αποτελέσµατα των προτάσεων για µείωση της φύρας, τα οποία 

παρατίθενται στην ίδια εργασία. 

 

Μια επίσης ολοκληρωµένη εργασία, στα πλαίσια της εφαρµογής της µεθόδου Six 

Sigma για τον περιορισµό προβληµάτων κατά την παραγωγή ηχείων για 

αυτοκίνητα, δίνεται από τον Valles et al (2009).  Σε αυτήν χρησιµοποιείται 

αρχικά το ∆ιάγραµµα Pareto, τα αποτελέσµατα του οποίου αναλύονται 

περαιτέρω µε Πίνακα Αιτίας-Αποτελέσµατος (Cause and Effect Matrix), ενώ στη 

συνέχεια οι πρωταρχικές αιτίες προσδιορίζονται και πάλι µέσω ∆ιαγράµµατος 
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Ishikawa.  Από τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των διορθωτικών ενεργειών, 

φαίνεται ότι η φύρα περιορίστηκε σηµαντικά. 

 

Στους Gupta and Thakar (2011) µπορεί να βρει κανείς µια µελέτη περίπτωσης, 

όπου τα ∆ιαγράµµατα Pareto και Ishikawa χρησιµοποιούνται για µια ακόµα 

φορά κατά τη εφαρµογή της µεθόδου Six Sigma και Σχεδιασµού Πειραµάτων 

(Design of Experiments, DOE) σε βιοµηχανία ζαχαροπλαστικής.  Εκεί 

αποδεικνύεται πως η συµβολή των προαναφερόµενων ∆ιαγραµµάτων στην 

εφαρµογή της µεθόδου Six Sigma και στον εντοπισµό και την εξάλειψη 

προβληµάτων δηµιουργίας φύρας κατά την παραγωγική διαδικασία υπήρξε 

καθοριστική.  Παρ’ όλ’ αυτά, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διάρκεια 

καταγραφής των προβληµάτων είναι σχετικά µικρή (15 ηµέρες παραγωγής). 

 

Και οι Hand, Welborn and Oerth (2009) αναφέρουν τη χρήση του ∆ιαγράµµατος 

Pareto κατά την εφαρµογή της µεθόδου Six Sigma σε µια εταιρεία παραγωγής 

ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων για τη µείωση της φύρας.  ∆υστυχώς όµως δεν 

αναφέρεται ρητά πώς ταυτοποιήθηκαν οι πρωταρχικές αιτίες των προβληµάτων 

που εντοπίστηκαν.   

 

Μια ολοκληρωµένη εργασία, σχετικά µε τον προσδιορισµό των πρωταρχικών 

αιτιών δηµιουργίας φύρας και κατάθεση προτάσεων αντιµετώπισής τους 

χρησιµοποιώντας κάποια από τα εργαλεία του SPC (µεταξύ αυτών και τα 

∆ιαγράµµατα Pareto και Ishikawa), δίνεται από τους Wazed and Ahmed (2009) 

για µια παραγωγική µονάδα πλαστικών µπουκαλιών.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η ιεράρχηση των πρωταρχικών αιτιών και οι 
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προτεινόµενες προτάσεις καθορίστηκαν µέσω στατιστικής επεξεργασίας των 

απαντήσεων που δόθηκαν από όλο το προσωπικό του εργοστασίου, µέσω 

αντίστοιχων ερωτηµατολογίων.  

Στους Fouam and Mukattash (2010) παρατίθενται παραδείγµατα εφαρµογής 

όλων των εργαλείων της µεθόδου Στατιστικού Έλεγχου ∆ιαδικασίας (SPC, 

Statistical Process Control), φυσικά και των ∆ιαγραµµάτων Pareto Και Fishbone, 

για τον προσδιορισµό των αιτιών δηµιουργίας φύρας, στη µεγαλύτερη 

βιοµηχανία παραγωγής χάλυβα της Ιορδανίας.  ∆εν προτείνονται όµως λύσεις, ο 

έλεγχος των οποίων θα αποδείκνυε ουσιαστικά την εγκυρότητα των ευρηµάτων.   

 

Ένα παράδειγµα µάλλον κακής χρήσης των ∆ιαγραµµάτων Pareto και Fishbone 

αποτελεί η εργασία των Kumar, Mantha and Kumar (2009).  Σε αυτήν αρχικά 

χρησιµοποιείται το ∆ιάγραµµα Ishikawa µε τη µορφή των 4 M, αλλά µε κάποιες 

αιτίες για τον κάθε κλάδο δεδοµένες (χωρίς να αναφέρεται πώς προέκυψαν) και 

οι οποίες µάλλον δεν είναι οι αντίστοιχες πρωταρχικές.  Στη συνέχεια 

ταυτοποιούνται ποιες από αυτές τις υποδιαιρέσεις όντως ισχύουν και έπειτα 

δηµιουργείται το ∆ιάγραµµα Pareto για να ιεραρχηθεί η σηµασία αντιµετώπισής 

τους.  Και µόνο το γεγονός της δηµιουργίας του τελευταίου αποτελεί ισχυρή 

ένδειξη ότι το ∆ιάγραµµα Ishikawa µάλλον δεν απεικονίζει τις πρωταρχικές 

αιτίες (βλ σχόλια για τον Leonovic et al (1995) παραπάνω). 

 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι οι τεχνικές των ∆ιαγραµµάτων Pareto και Ishikawa 

µπορούν όντως να εφαρµοστούν σε παραγωγικές επιχειρήσεις και τα 

συµπεράσµατα που θα προκύψουν να συµβάλουν στη µείωση της εµφάνισης 

φύρας.  Γίνεται όµως επίσης αντιληπτό ότι για να είναι τα αποτελέσµατα που θα 
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προκύψουν αξιόπιστα, η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται σχεδιασµένα και 

προσεκτικά, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλει και ο συνδυασµός τους µε 

άλλες, προαναφερόµενες τεχνικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο διεξήχθη η παρούσα 

µελέτη και χωρίζεται σε δύο µέρη.  Στο πρώτο µέρος γίνεται µια σύντοµη 

παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας “PLASTIC PIPES Srl” και του τρόπου 

λειτουργίας των Τµηµάτων Παραγωγής και Συντήρησης, κάτι που κρίνεται 

αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

στην παρούσα εργασία.  Στο δεύτερο και κύριο µέρος γίνεται µια σύντοµη 

παρουσίαση της µεθόδου που ακολουθήθηκε, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο, για τον προσδιορισµό των αιτιών στις οποίες οφειλόταν η 

“παραγωγή” φύρας κατά την παραγωγική δραστηριότητα της υπό µελέτη 

εταιρείας.   

 

3.1.  Η Εταιρεία “PLASTIC PIPES Srl” 

 

Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των προϊόντων και του τρόπου 

λειτουργίας της παραγωγικής µονάδας της “PLASTIC PIPES Srl”. 

 

3.1.1.  Προϊόντα της “PLASTIC PIPES Srl” 

 

Όπως έχει αναφερθεί, η εταιρεία “PLASTIC PIPES Srl” δραστηριοποιείται στο 

σχεδιασµό και την παραγωγή πλαστικών σωλήνων).  Η παραγωγή τους 

λαµβάνει χώρα σε τρεις Γραµµές Παραγωγής (1/UC100, 2/UC250 και 

3/UC1200), ανάλογα µε τη διάµετρό τους, όπως αναφέρεται παρακάτω.   
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Οι εφαρµογές των προϊόντων αυτών είναι σχετικά πολλές, κάτι που 

επιτυγχάνεται µε µικρές διαφοροποιήσεις κάποιων χαρακτηριστικών τους, ιδίως 

στις µικρές διαµέτρους (Γραµµές Παραγωγής 1/UC100 και 2/UC250).  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για κάθε προϊόν µε συγκεκριµένη διάµετρο, 

παράγονται προϊόντα σε µορφή κουλούρων ή µπαρών, τόσο για προστασία 

καλωδίων όσο και για αποστράγγιση (µε διάτρηση).  Για λόγους marketing αλλά 

και ευκολίας στην αποθήκευσή του, το κάθε προϊόν, ανάλογα µε τη µελλοντική 

του χρήση, έχει και διαφορετικό χρώµα στο εσωτερικό και εξωτερικό του 

τοίχωµα.  Για παράδειγµα, ο σωλήνας µε εξωτερική διάµετρο 110 mm που 

προορίζεται για προστασία καλωδίων και παράγεται σε µορφή κουλούρας έχει 

κόκκινο εξωτερικό και µαύρο εσωτερικό τοίχωµα, ο σωλήνας της ίδιας 

διαµέτρου που παράγεται υπό µορφή κουλούρας και προορίζεται για 

αποστράγγιση έχει αντίστοιχα χρώµατα πράσινο και µαύρο, ενώ τέλος ο 

σωλήνας της αυτής διαµέτρου, που προορίζεται πάλι για αποστράγγιση αλλά 

παράγεται υπό µορφή µπάρας έχει αντίστοιχα µαύρο εξωτερικό και λευκό 

εσωτερικό τοίχωµα. 

 

3.1.2.  Γραµµές Παραγωγής 

 

Το Τµήµα Παραγωγής αποτελείται από τρεις Γραµµές Παραγωγής, στην κάθε µία 

από τις οποίες παράγονται σωλήνες που ανήκουν σε τρεις οµάδες εξωτερικών 

διαµέτρων.  Γίνεται φανερό ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός και ο τρόπος 

παραγωγής στις τρεις Γραµµές Παραγωγής είναι όµοια, καθώς η τεχνολογία που 

χρησιµοποιείται είναι η ίδια.  Παράλληλα όµως η διαφορετική τάξη µεγέθους 

των προϊόντων που παράγονται σε κάθε Γραµµή Παραγωγής, και άρα και του 
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µηχανολογικού εξοπλισµού από τον οποίο απαρτίζονται, συνεπάγεται και 

κάποιες ιδιαιτερότητες για την καθεµία, τόσο σε ό,τι αφορά στον Τοµέα της 

Παραγωγής, όσο και σε αυτόν της Συντήρησης. 

 

3.1.2.1.  Γραµµή Παραγωγής 1/UC 100 

 

Σε αυτήν τη Γραµµή Παραγωγής παράγονται σωλήνες εξωτερικής διαµέτρου 63, 

75, 90 και 110 mm και χαρακτηρίζεται από υψηλή διαφοροποίηση στα 

παραγόµενα προϊόντα.  Η Γραµµή Παραγωγής αποτελείται από 2 µονοκόχλιους 

εκβολείς (Extruders), οι οποίοι τροφοδοτούνται µε Α’ Ύλη από ένα πνευµατικό 

σύστηµα (Silo και hopper).  Οι εκβολείς αυτοί λιώνουν την Α’ Ύλη και την 

εξωθούν µέσω µιας κεφαλής συνεκβολής (Die Head) στην κινητή µήτρα 

µορφοποίησης (Corrugator), η οποία αποτελεί και το σηµαντικότερο και 

πολυπλοκότερο µηχάνηµα που χρησιµοποιείται σε αυτήν την τεχνολογία.  Στον 

Corrugator µορφοποιείται η Α’ Ύλη στο τελικό προϊόν, το οποίο είτε οδηγείται σε 

λουτρό ψύξης (Cooling Bath) και από εκεί µέσω µιας µηχανής έλξης είτε στο 

τύµπανο περιέλιξης (Coiler), όταν παράγεται κουλούρα, είτε στη µηχανή κοπής 

(Cutter) και στη µηχανή παλλετοποίησης (Palletiser), όταν παράγεται µπάρα.  

Σε κάθε περίπτωση, όταν το τελικό προϊόν προορίζεται για αποστράγγιση, 

δηµιουργούνται οπές σε αυτό αµέσως µετά το Cooling Bath από µια µηχανή 

διάτρησης (Perforator).   
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3.1.2.2.  Γραµµή Παραγωγής 2/UC 250 

 

Σε αυτήν τη Γραµµή Παραγωγής παράγονται σωλήνες εξωτερικής διαµέτρου 

125, 140, 160, 200 και 250 mm.  Και εδώ η διαφοροποίηση των παραγοµένων 

προϊόντων είναι υψηλή, ενώ ισχύει ό,τι αναφέρθηκε και προηγουµένως σχετικά 

µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται.  Η διαφορά είναι ότι στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ο εξοπλισµός αυτός είναι µεγαλύτερου µεγέθους από 

αυτόν που χρησιµοποιείται στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100.   

 

3.1.2.3.  Γραµµή Παραγωγής 3/UC 1200 

 

Σε αυτήν τη Γραµµή Παραγωγής παράγονται σωλήνες εξωτερικής διαµέτρου 

315, 400, 500, 630, 800, 1000 και 1200 mm, καθώς και εσωτερικής διαµέτρου 

300, 400, 500, 600 και 800 mm.  O µηχανολογικός εξοπλισµός που 

χρησιµοποιείται είναι ακόµα µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στη Γραµµή 

Παραγωγής 2/UC250.  H διαφοροποίηση στα προϊόντα όµως είναι µικρότερη, 

καθώς για κάθε διάµετρο παράγονται τέσσερα διαφορετικά προϊόντα (ανά δύο 

µε διαφορετικά χρώµατα στο εσωτερικό τους τοίχωµα). 

 

3.1.3.  Τµήµατα Παραγωγής και Συντήρησης 

 

Στην επόµενη σελίδα παρουσιάζεται το Οργανόγραµµα της εταιρείας “PLASTIC 

PIPES Srl”, Σχ. 3.1.  Σε αυτό αναπτύσσονται µόνο τα Τµήµατα που σχετίζονται 

µε την παρούσα εργασία, δηλ. αυτά της Παραγωγής και της Συντήρησης.   
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Η παραγωγική δραστηριότητα στην υπό µελέτη εταιρεία βασίζεται στο σύστηµα 

των τριών βαρδιών (∆ευτέρα 06:00 έως Σάββατο 06:30), που ακολουθείται τα 

τελευταία δύο χρόνια.  Σε κάθε Βάρδια πρέπει να υπάρχει ένας Προϊστάµενος 

Βάρδιας, ένας Χειριστής Περονοφόρου και ένας Τεχνικός Συντήρησης.  Φαίνεται 

και από το Σχ. 3.1 ότι το Τµήµα Παραγωγής αποτελείται από τον Υπεύθυνο 

Παραγωγής, 3 Προϊσταµένους Βάρδιας, 3 Οδηγούς περονοφόρων οχηµάτων 

(liftrucks) και 5 Χειριστές (Εργάτες), ενώ το Τµήµα Συντήρησης από τον 

Υπεύθυνο Συντήρησης και 3 Τεχνικούς.   

 

Θεωρητικά, οι Προϊστάµενοι Βάρδιας είναι υπεύθυνοι για την παραγωγική 

δραστηριότητα, ενώ οι Τεχνικοί Συντήρησης είναι υπεύθυνοι για την 

προγραµµατισµένη συντήρηση (λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 

Παραγωγής σε Γραµµές που δεν λειτουργούν), για έκτακτες συντηρήσεις και 

επισκευές/ αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική 

δραστηριότητα.  Η πρακτική όµως που ακολουθείται, όπως θα αναλυθεί και σε 

επόµενο κεφάλαιο, είναι να βοηθούν τόσο οι Τεχνικοί Συντήρησης στην 

Παραγωγή, όσο και οι Προϊστάµενοι Βάρδιας στη Συντήρηση, όταν αυτό 

απαιτείται. 
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3.2.  Μεθοδολογία 

 

Παρακάτω ακολουθεί η µέθοδος που ακολουθήθηκε τόσο θεωρητικά, όσο και 

πρακτικά.  Έτσι, αρχικά, γίνεται µια σύντοµη σύγκριση των τεχνικών που 

χρησιµοποιήθηκαν εδώ µε τις άλλες τεχνικές που αναφέρθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

Η πρακτική παρουσίαση της µεθόδου περιλαµβάνει, αρχικά, παράθεση του 

τρόπου συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων που αφορούν στην 

ταυτοποίηση και αξιολόγηση των γεγονότων εξαιτίας των οποίων 

δηµιουργήθηκε φύρα κατά την παραγωγική δραστηριότητα της “PLASTIC PIPES 

Srl” κατά το έτος 2011 (1ο στάδιο).  Η προσπάθεια ταυτοποίησης των 

πρωταρχικών αιτιών εκδήλωσης των προαναφερόµενων γεγονότων έλαβε χώρα 

µε συλλογή και ανάλυση νέων δεδοµένων (2ο στάδιο) µε διαδικασία που 

αναφέρεται συνοπτικά αµέσως µετά. 

 

3.2.1.  Λόγοι Επιλογής Τεχνικών ∆ιαγράµµατος Pareto και Ishikawa 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν και άλλες µέθοδοι και 

τεχνικές για την ανάλυση των πρωταρχικών αιτιών ενός προβλήµατος.  Αρχικά, 

οι µέθοδοι της Ανάλυση Φραγµών (Barrier Analysis) και η Ανάλυση Περίπτωσης 

και Αιτιώδους Παράγοντα (Event and Causal Factor Analysis) κρίνονται ως 

ακατάλληλοι για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, καθώς µάλλον χρησιµοποιούνται 

για ανάλυση συγκεκριµένων γεγονότων (Wilson, Dell and Anderson (1993)).  

∆ενδροειδές ∆ιάγραµµα (Tree Diagrams) από την άλλη θα µπορούσε ίσως να 
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χρησιµοποιηθεί, αλλά οι πληροφορίες που παρέχει το ∆ιάγραµµα Ishikawa, που 

όπως έχει προαναφερθεί (§2.2.2.) προσοµοιάζει µε το ∆ενδροειδές, είναι 

µάλλον επαρκής για τη συγκεκριµένη εφαρµογή.  Αυτό φαίνεται και από το 

γεγονός ότι τα ∆ενδροειδή ∆ιαγράµµατα χρησιµοποιούνται περισσότερο για 

διερεύνηση µηχανολογικών βλαβών, ενώ και η µέθοδος της ∆ιοικητικής 

Επίβλεψης και ∆ενδροειδούς Ανάλυσης Κινδύνου (Management Oversight and 

Risk Tree Analysis, MORT) χρησιµοποιείται κυρίως για τη διερεύνηση 

ατυχηµάτων (Wilson, Dell and Anderson (1993)).  

 

Η χρήση ∆ιαγράµµατος Ροής κρίνεται ως µη αναγκαία, καθώς η διαδικασία 

παραγωγής είναι πολύ απλή και το εργατικό δυναµικό που είναι απαραίτητο για 

τη λειτουργία κάθε Γραµµής Παραγωγής πολύ µικρό και µε διακριτούς ρόλους.  

Παράλληλα, ∆ιαγράµµατα Χρονικής Εξέλιξης (Run Charts) και Ελέγχου (Control 

Charts) δεν µπορούν να αξιοποιηθούν, για τον λόγο ότι στη συγκεκριµένη 

περίπτωση τα “µη συµµορφούµενα” προϊόντα δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοια 

από τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της παραγωγής µε βάση κάποια 

µετρήσιµα χαρακτηριστικά τους (π.χ. διάµετρος, αντοχή κλπ), αλλά µε οπτικό 

έλεγχο.  Με άλλα λόγια, κάθε µη ανεκτό πρόβληµα του προϊόντος συνεπάγεται 

και µια παραµόρφωσή του.  Η βεβαιότητα αυτή πηγάζει και από το γεγονός ότι 

µέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου κανένα 

πρόβληµα τέτοιο, που να οδηγήσει σε ακύρωση παραγόµενης παρτίδας ή 

ανάκλησης προϊόντων.  Για τον ίδιο λόγο θεωρείται ως αδύνατη και η 

δηµιουργία ∆ιαγραµµάτων Συσχέτισης (Scatter Diagrams) ή Πινάκων Αιτιών-

Αποτελέσµατος (Valles et al (2009)).   
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Τέλος, κρίνεται ότι η χρήση Ιστογραµµάτων δεν θα προσέφερε τίποτα στη 

συγκεκριµένη εργασία, από τη στιγµή ιδίως που χρησιµοποιείται ∆ιάγραµµα 

Pareto.  Η χρήση ∆ιαγράµµατος Ishikawa επίσης προτιµήθηκε από τη µέθοδο 5-

Whys, µε την οποία ουσιαστικά προσοµοιάζει, για δύο λόγους.  Πρώτον, κρίθηκε 

ότι µε το ∆ιάγραµµα Ishikawa τόσο ο µελετητής, όσο και ο απλός αναγνώστης 

µπορεί να έχει πολύ ευκολότερα µια γενική εικόνα των Πρωταρχικών Αιτιών και 

πώς αυτά συνδέονται µε τα προβλήµατα τα οποία προκαλούν.  ∆εύτερον, η 

µέθοδος 5-Whys φαίνεται ότι οδηγεί τον µελετητή να διερευνήσει πιο 

εξονυχιστικά τις αιτίες εκδήλωσης ενός προβλήµατος “αναγκάζοντάς” τον να 

ρωτήσει 5 φορές “Γιατί?”, πρακτική όµως που δεν φαίνεται να ισχύει πάντα 

(Murugaiah et al (2010)).  

 

Γενικότερα µπορεί να υποστηριχθεί ότι τα ∆ιαγράµµατα Pareto και Ishikawa 

είναι πολύ οπτικά, και άρα πολύ πιο εύκολα στην κατανόησή τους από τον 

υποψήφιο µελετητή, παρέχοντας παράλληλα πολύτιµες πληροφορίες, κάτι που 

ισχύει ακόµα και αν συγκριθούν µε παρόµοιές τους τεχνικές (π.χ. ∆ιαγράµµατα 

Ishikawa και ∆ενδροειδή) (Wilson, Dell and Anderson (1993)).  Παράλληλα 

όµως παρουσιάζουν και κάποια µειονεκτήµατα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψη στην παρούσα µελέτη.  Κατ’ αρχήν, το ∆ιάγραµµα Pareto από µόνο του 

δεν παρέχει πληροφορίες σχετικές τις αιτίες (κάτι που έρχεται να συµπληρώσει 

το ∆ιάγραµµα Ishikawa), το ρυθµό και την τάση (µείωση ή αύξηση) εµφάνισης 

των προβληµάτων, όπως και τις µεταξύ τους συσχετίσεις (Fotopoulos, 

Kafetzopoulos, and Gotzamani (2011)).   
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Παράλληλα, γίνεται κατανοητό ότι µε την κλασσική του µορφή (παράγοντας 

εµφάνισης προβλήµατος vs συχνότητα εµφάνισης παράγοντα), το ∆ιάγραµµα 

Pareto δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη βαρύτητα µε την οποία ο κάθε 

παράγοντας “συνεισφέρει” ουσιαστικά στην εκδήλωση του προβλήµατος, κάτι 

που αναλύει διεξοδικά ο Stevenson (2000)).  Αυτό άλλωστε ισχύει και για το 

∆ιάγραµµα Ishikawa.  Ο τρόπος µε τον οποίο ξεπεράστηκε το πρόβληµα για το 

∆ιάγραµµα Pareto στην παρούσα µελέτη αναλύεται παρακάτω.  Σε ό,τι αφορά 

στο ∆ιάγραµµα Ishikawa, στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε µια ποιοτική 

προσέγγιση της ιεράρχησης των Πρωταρχικών Αιτιών, η οποία παρουσιάζεται 

στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

3.2.2.  Συλλογή και Ανάλυση ∆εδοµένων 

 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία εξήχθησαν ως 

εξής:  Αρχικά, έγινε καταγραφή των δεδοµένων από τα Φύλλα Ελέγχου, ώστε 

να διαπιστωθεί ποια γεγονότα οδήγησαν στη δηµιουργία φύρας.  Στη συνέχεια 

έγινε ανάλυση των δεδοµένων, ώστε να διαπιστωθεί ποια από αυτά τα γεγονότα 

ήταν τα πιο σηµαντικά, τόσο για το σύνολο της παραγωγής, όσο και για κάθε 

µία Γραµµή Παραγωγής ξεχωριστά.  Το δεύτερο στάδιο συλλογής δεδοµένων 

ήταν η καταγραφή των απόψεων των εργαζοµένων στα Τµήµατα Παραγωγής 

και Συντήρησης σχετικά µε τα αίτια της εµφάνισης των προαναφερόµενων 

γεγονότων.  Τέλος, αυτές οι πληροφορίες αξιοποιήθηκαν για τον καθορισµό των 

πραγµατικών αιτιών δηµιουργίας φύρας κατά την παραγωγή στην υπό µελέτη 

εταιρεία κατά το 2011.   
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3.2.2.1.  1ο Στάδιο Συλλογής ∆εδοµένων 

 

Η καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στη δηµιουργία φύρας στην υπό 

µελέτη εταιρεία κατά το 2011 έλαβε χώρα µε χρήση σχετικού Φύλλου Ελέγχου 

(2 σελίδων) που παρουσιάζεται στις δύο επόµενες σελίδες, Σχ. 3.2.   

 

Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την παραγωγή στην 

“PLASTIC PIPES Srl”, µία από τις εργασίες που πρέπει να φέρει εις πέρας ο 

Προϊστάµενος Βάρδιας είναι να συµπληρώσει το παραπάνω έντυπο, ως εξής:  

∆ύο φορές κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του (κάθε τέσσερις ώρες), πρέπει να 

παίρνει ένα δείγµα από το προϊόν (ή προϊόντα) που παράγονται και να 

συµπληρώσει στην πρώτη σελίδα το βάρος του, το µήκος του και κάποια άλλα 

κρίσιµα, κυρίως γεωµετρικά, χαρακτηριστικά του.  Παράλληλα, στη δεύτερη 

σελίδα, οφείλει να σηµειώνει τα m φύρας που “παρήχθησαν”, αναγράφοντας 

επίσης και τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτήν την “παραγωγή”.  Πρέπει εδώ 

να τονιστεί ότι τα δεδοµένα αυτά κρίνονται ως αξιόπιστα, όχι µόνο γιατί αυτός ο 

τρόπος λειτουργίας ακολουθείται εδώ και 3 χρόνια και έχει πλέον εµπεδωθεί, 

αλλά και γιατί η αξιοπιστία τους αυτή διασταυρώνεται σε σχεδόν καθηµερινή 

βάση µε χρήση άλλων δεδοµένων (το µεγαλύτερο µέρος της φύρας οδηγείται 

προς ανακύκλωση µετά από επεξεργασία και ζυγίζεται εκ νέου).   
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Σχήµα 3.2.  Φύλλο Ελέγχου 
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Τα έγγραφα αυτά παραδίδονται σε ηµερήσια βάση στον Υπεύθυνο Παραγωγής, 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτησή τους.  Είναι πολύ σηµαντικό 

εδώ να τονιστεί ότι για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας και όπως 

επιβεβαιώθηκε και από τα Φύλλα Ελέγχου, κατά το έτος 2011 η Γραµµή 

Παραγωγής 1/UC100 λειτούργησε για 181 ηµέρες, η Γραµµή Παραγωγής 

2/UC250 για 92 ηµέρες και η Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200 για 70 ηµέρες. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κρίθηκε σκόπιµο να αντιµετωπιστεί ξεχωριστά και η 

κάθε Γραµµή Παραγωγής.  Αυτό γιατί, λόγω της διαφοράς της τάξης µεγέθους 

των προϊόντων και του µηχανολογικού εξοπλισµού της κάθε µίας, όχι µόνο τα 

ίδια προβλήµατα παρουσιάζονται µε διαφορετική ένταση (όπως αναλύεται 

παρακάτω), αλλά και γιατί παρουσιάζονται ακόµα και κάποια ξεχωριστά 

προβλήµατα σε κάθε µία.  ∆εύτερον, όπως αναφέρθηκε αµέσως παραπάνω, η 

χρονική κατανοµή της παραγωγής κατά το 2011 ανάµεσα στις Γραµµές 

Παραγωγής (ηµέρες παραγωγής) ήταν πολύ ανοµοιόµορφη.  Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασµό µε τον παραπάνω λόγο, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αν αναλυθεί 

και, συνεπακόλουθα, γίνει προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος µόνο µε 

βάση τη συνολική εικόνα, µε µια, σχεδόν σίγουρη να συµβεί, αλλαγή της 

παραπάνω κατανοµής το πρόβληµα της δηµιουργίας φύρας είναι πολύ πιθανό 

να εµφανιστεί και πάλι στο προσκήνιο.  Τα γεγονότα λοιπόν, η εµφάνιση των 

οποίων είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση φύρας σε κάθε Γραµµή Παραγωγής 

παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 3.1. που ακολουθεί, σε τυχαία σειρά, µε 

την επεξήγηση κάθε ενός να ακολουθεί αµέσως µετά.  Σε παρενθέσεις 

παρατίθενται και οι συµβατικοί ξενόγλωσσοι όροι που χρησιµοποιούνται κάποιες 

φορές στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 
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Πίνακας 3.1.  Κυριότερα Γεγονότα Εµφάνισης Φύρας στην “PLASTIC PIPES Srl” 

Γεγονός Εµφάνισης Scrap  
Γραµµή Παραγωγής 

1/UC100 2/UC250 3/UC1200 

Προγραµµατισµένη Εκκίνηση/ 

Σταµάτηµα (Start Up) 
√ √ √ 

Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής 

(Parameters) 
√ √ √ 

Ελαττωµατικές Α’ Ύλες  

(Raw Materials) 
√ √ √ 

Μηχανολογικά Προβλήµατα 

(Mechanical) 
√ √ √ 

∆είγµατα (Samples) √ √ √ 

∆ιακοπή στην Παροχή Ηλεκτρικού 

Ρεύµατος (Power) 
√ √ √ 

Συσσωρευµένες Ακαθαρσίες κατά την 

Παραγωγή (Impurities) 
√ √ √ 

Μηχανή ∆ιάτρησης (Perforator) √ √  

Μηχανή Κοπής (Cutter)   √ 

 

Προγραµµατισµένη Εκκίνηση/Σταµάτηµα (Start Up):  Εδώ “ανήκει” η 

φύρα που δηµιουργήθηκε κατά την Εκκίνηση ή το Σταµάτηµα των Γραµµών 

Παραγωγής, προκειµένου να λάβει χώρα µια προγραµµατισµένη παραγωγή.  Η 

φύρα αυτή δηµιουργείται καθώς κατά την εκκίνηση πρέπει, αρχικά, να πεταχτεί 

µια ποσότητα Α’ Ύλης (υπό τη µορφή συµπαγών κοµµατιών πλαστικού), ώστε 

να φτάσουν σε συνθήκες λειτουργίας (θερµοκρασία και πίεση) οι Extruders, ενώ 
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δεν µπορούν να πωληθούν και τα πρώτα µέτρα του παραγόµενου προϊόντος, 

καθώς πρέπει να γίνουν επιτόπου ρυθµίσεις των παραµέτρων παραγωγής.  

Όπως όµως έχει προαναφερθεί, η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι σχετικά 

µεγάλη κάτι που συνεπάγεται ότι µπορεί να υπάρξει αλλαγή (εξυπακούεται 

προγραµµατισµένη) του παραγόµενου προϊόντος (π.χ. παραγωγή προϊόντος 

διαφορετικού χρώµατος) χωρίς να χρειαστεί να σταµατήσει η λειτουργία της 

Γραµµής Παραγωγής.  Έχει αποδειχτεί στο παρελθόν ότι αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία λιγότερης φύρας, από ότι αν γινόταν επανεκκίνηση 

της Γραµµής Παραγωγής.  Τονίζεται λοιπόν ότι στην παρούσα κατηγορία ανήκει 

και η φύρα που “παράχθηκε” όταν έλαβε χώρα µια προγραµµατισµένη αλλαγή 

του παραγόµενου προϊόντος, χωρίς να λάβει χώρα επανεκκίνηση των Γραµµών 

Παραγωγής.   

 

Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής (Parameters):  Σε αυτήν την κατηγορία 

“ανήκει” η φύρα που εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής τόσο 

εξαιτίας συνήθων αλλαγών στις συνθήκες παραγωγής, όσο και κατά τη διάρκεια 

της αντιµετώπισής τους.  Υπάρχει πιθανότητα κατά την παραγωγή ενός 

προϊόντος να λάβουν χώρα κάποιες αλλαγές στις συνθήκες παραγωγής (π.χ. 

θερµοκρασία νερού ψύξης, παροχή πεπιεσµένου αέρα κλπ), οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσµα την παραγωγή µιας ποσότητας µη συµµορφούµενου προϊόντος.  Οι 

εργαζόµενοι οφείλουν να εντοπίσουν άµεσα το πρόβληµα και να ενηµερώσουν 

σχετικά τον Προϊστάµενο Βάρδιας, ο οποίος πρέπει να προβεί σε εκείνες τις 

ενέργειες µε τις οποίες αυτό θα αντιµετωπιστεί.  Πρέπει να αναφερθεί ότι όλη 

ουσιαστικά η ποσότητα φύρας αυτής της κατηγορίας δηµιουργήθηκε κατά τη 
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διάρκεια αντιµετώπισης των προβληµάτων, καθώς ο εντοπισµός τους είναι 

πάντα άµεσος. 

 

Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (Raw Materials):  Ένα µέρος της φύρας που 

δηµιουργείται κατά την παραγωγική δραστηριότητα οφείλεται σε ακαθαρσίες ή 

υγρασία που εντοπίζονται στις Α’ Ύλες ή απλά κακή ποιότητα των τελευταίων 

(πχ παρουσία αέρα στους κόκκους του πλαστικού κλπ).  Σαφώς υπάρχει 

διαδικασία ελέγχου των παραλαµβανόµενων Α’ Υλών µε δειγµατοληψία.  Η 

φύση όµως των προαναφερόµενων προβληµάτων καθιστούν πολλές φορές 

αδύνατο τον εντοπισµό τους κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, κάτι 

προφανές αν κανείς αναλογιστεί τον όγκο των Α’ Υλών που χρησιµοποιούνται.  

Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία έχει κατανεµηθεί το µη συµµορφούµενο προϊόν 

που παράχθηκε εξαιτίας προβληµάτων στις Α’ Ύλες, κάτι που είναι εύκολο να 

διαπιστωθεί από τους Προϊσταµένους Βάρδιας.  Στις περιπτώσεις που 

απαιτήθηκε επανεκκίνηση της Γραµµής Παραγωγής, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 

(βλ. “Προγραµµατισµένη Εκκίνηση/Σταµάτηµα (Start Up)” παραπάνω), είναι 

προφανές ότι η αντίστοιχη παραγόµενη φύρα συνυπολογίστηκε στην παρούσα 

κατηγορία. 

 

Μηχανολογικά Προβλήµατα (Mechanical):  Εδώ κατανεµήθηκε η φύρα που 

οφειλόταν σε προβλήµατα που παρουσίασε ο µηχανολογικός εξοπλισµός κατά 

τη διάρκεια της παραγωγής.  Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων για να λυθεί ένα τέτοιας φύσης πρόβληµα θα 

πρέπει να λάβει χώρα επανεκκίνηση της Γραµµής Παραγωγής.  Όπως και στην 

προηγούµενη περίπτωση, η αντίστοιχη φύρα συνυπολογίστηκε εδώ. 
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∆είγµατα (Samples):  Όπως προαναφέρθηκε, ο Προϊστάµενος Βάρδιας 

οφείλει να παίρνει ένα δείγµα από το/τα παραγόµενο/α προϊόντα κάθε τέσσερις 

ώρες και να καταγράφει κάποια συγκεκριµένα, κυρίως γεωµετρικά, 

χαρακτηριστικά του/ς.  Αυτό γίνεται για να διασφαλίζεται, όσο το δυνατό 

περισσότερο, η ποιότητα των προϊόντων.  Είναι προφανές ότι οι διαστάσεις 

(µήκος) των δειγµάτων αυτών είναι συγκεκριµένες και ανάλογες της διαµέτρου 

του σωλήνα που παράγεται.  Για παράδειγµα, όταν πρόκειται για σωλήνα 

εξωτερικής διαµέτρου 110 mm (µε βάρος περίπου 0.420 kg/m) το δείγµα είναι 

πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο από σωλήνα εξωτερικής διαµέτρου 1200 

mm (40 kg/m).  Σηµειώνεται ότι τα δείγµατα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 

των εκκινήσεων των Γραµµών Παραγωγής καταγράφηκαν στις αντίστοιχες 

κατηγορίες (“Προγραµµατισµένη Εκκίνηση/Σταµάτηµα (Start Up)”, 

“Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (Raw Materials)” κοκ).  Παράλληλα, σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν και τα δείγµατα που ελήφθησαν για τον έλεγχο από το 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, σύµφωνα µε το Πρότυπο Ελέγχου που 

ακολουθεί η εταιρεία.  Και αυτή η δειγµατοληψία είναι συγκεκριµένη και 

ανάλογη των παραγόµενων προϊόντων.  Πρέπει να αναφερθεί όµως ότι πρέπει 

να λαµβάνεται ένα τουλάχιστον δείγµα για το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

για κάθε 24 ώρες παραγωγής, δηλ. για Παραγωγή 26 ωρών πρέπει να ληφθούν 

2 δείγµατα. 

 

∆ιακοπή στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος (Power):  Έχει παρατηρηθεί 

το φαινόµενο να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στη ΒΙ.ΠΕ. (και 

άρα και στην “PLASTIC PIPES Srl”) µε ευθύνη της ∆.Ε.Η., µε αποτέλεσµα τη 

διακοπή της λειτουργίας των Γραµµών Παραγωγής.  Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι 
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αυτό συνεπάγεται τη δηµιουργία φύρας τόσο εξαιτίας της παραγωγής προϊόντων 

µε µικρότερο του επιθυµητού µήκος, όσο κυρίως λόγω της ανάγκης 

επανεκκίνησης των Γραµµών Παραγωγής (η αντίστοιχη φύρα συνυπολογίστηκε 

εδώ). 

 

Συσσωρευµένες Ακαθαρσίες κατά την Παραγωγή (Impurities):  Όπως 

προαναφέρθηκε, η λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής της υπό µελέτη 

εταιρείας αρχίζει κάθε ∆ευτέρα στις 06:00 και σταµατάει το Σάββατο στις 06:30.  

Αυτό σηµαίνει ότι πολλές φορές προγραµµατίζεται παραγωγή σε κάποια από τις 

Γραµµές Παραγωγής για αρκετές ηµέρες συνεχόµενα.  Η χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία όµως συνεπάγεται ότι µετά από ένα σχετικά µεγάλο διάστηµα 

συνεχόµενης παραγωγής συσσωρεύονται ακαθαρσίες στην Κεφαλή Συνεκβολής, 

που έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία φύρας.  Αυτό το φαινόµενο µπορεί να 

αντιµετωπιστεί είτε µε την απότοµη και πολύ σύντοµη αλλαγή σε κάποιες 

παραµέτρους παραγωγής, που συνεπάγεται την παραγωγή κάποιων µέτρων 

φύρας επιπλέον, είτε µε το σταµάτηµα της Γραµµής Παραγωγής, τον καθαρισµό 

της Κεφαλής Συνεκβολής και την εκκίνηση της Γραµµής και πάλι, κάτι που και 

πάλι έχει ως κόστος την “παραγωγή” κάποιας ποσότητας φύρας.  Όλες οι 

προαναφερόµενες ποσότητες φύρας για το έτος 2011 ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία. 

 

Μηχανή ∆ιάτρησης (Perforator):  Όπως φαίνεται και στον Πιν. 3.1 

παραπάνω, αυτός ο παράγοντας σχετίζεται µόνο µε τις Γραµµές Παραγωγής 

1/UC100 και 2/UC250.  Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, κάποια από τα 

προϊόντα που παράγονται σε αυτές τις 2 Γραµµές Παραγωγής προορίζονται για 
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αποστράγγιση.  Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία οπών περιµετρικά τους µε 

χρήση της Μηχανής ∆ιάτρησης, η οποία τοποθετείται αµέσως µετά το Λουτρό 

Ψύξης και πριν το Τύµπανο Περιέλιξης ή το Μηχάνηµα Κοπής (βλ. παραπάνω 

§3.1.2.1).  Από τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν διαπιστώθηκε ότι η φύρα που 

σχετίστηκε µε τη διαδικασία ανοίγµατος των οπών, εξαιτίας της αυξηµένης 

σχετικής του ποσότητας, πρέπει να µελετηθεί ξεχωριστά από την 

προαναφερόµενη κατηγορία “Μηχανολογικά Προβλήµατα (Mechanical)”.   

 

Μηχανή Κοπής (Cutter):  Οµοίως µε παραπάνω, κρίθηκε προτιµότερο η φύρα 

που σχετίστηκε µε δυσλειτουργίες της Μηχανής Κοπής της Γραµµής Παραγωγής 

3/UC1200 να αποτελέσει µια ξεχωριστή κατηγορία.   

 

3.2.2.2.  Ανάλυση ∆εδοµένων 1ου Σταδίου  

 

Το µειονέκτηµα του κλασσικού ∆ιαγράµµατος Pareto, να µην υπολογίζεται η 

σχετική βαρύτητα του κάθε παράγοντα στην εκδήλωση ενός προβλήµατος 

(βλέπε §3.2.1) κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό για την παρούσα µελέτη για δύο 

λόγους:  Αρχικά, είναι αυτονόητο ότι ο κάθε παράγοντας (πρόβληµα) έχει 

όντως εδώ διαφορετικό “αντίκτυπο” στην εµφάνιση φύρας από τους άλλους.  

Για παράδειγµα, η λήψη ∆ειγµάτων “παράγει” διαφορετική ποσότητα φύρας από 

κάποια Ελαττωµατική Α’ Ύλη.  ∆εύτερον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στους 

λόγους ανάγκης µελέτης της κάθε Γραµµής Παραγωγής ξεχωριστά, το κάθε 

πρόβληµα συνεπάγεται διαφορετική ποσότητα φύρας κάθε φορά που 

εµφανίζεται ακόµα και στην ίδια Γραµµή Παραγωγής.  Για παράδειγµα, στη 

Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200, η λήψη ενός ∆είγµατος µήκους 2 m από προϊόν 
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µε βάρος 4 kg/m έχει ως αποτέλεσµα διαφορετική ποσότητα φύρας από ένα 

αντίστοιχο δείγµα ίδιου µήκους και βάρους 20 kg/m.  Για το λόγο αυτό κρίνεται 

αδόκιµη η παρουσίαση της συχνότητας εµφάνισης του κάθε παράγοντα 

δηµιουργίας φύρας.  Αντίθετα, η εµφάνιση στον αριστερό κάθετο άξονα της 

ποσότητας φύρας που δηµιουργείται από την εµφάνιση του κάθε προβλήµατος, 

µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την ιεράρχηση 

αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών.  Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από 

τον ορισµό του ∆ιαγράµµατος Pareto (§2.2.2.) και έχει εφαρµοστεί και στο 

παρελθόν µε επιτυχία (Murugaiah et al (2010)). 

 

Τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν αφορούσαν στα m φύρας που δηµιουργήθηκαν 

κάθε µέρα, ανάλογα µε το γεγονός που οδήγησε σε αυτήν τους τη δηµιουργία.  

Όπως έχει προαναφερθεί όµως, η παραγωγική δραστηριότητα στην υπό µελέτη 

εταιρεία αφορά στη µορφοποίηση της Α’ Ύλης σε σωλήνες, η οποία τιµολογείται 

µε βάση τo βάρος (µάζα) της (kg).  Καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό του κόστους 

παραγωγής στον κλάδο στον οποίο ανήκει η συγκεκριµένη εταιρεία οφείλεται 

στο κόστος των Α’ Υλών, γίνεται άµεσα κατανοητό ότι και τα προϊόντα 

κοστολογούνται µε βάση το βάρος τους και όχι το µήκος τους.  Με άλλα λόγια, 

έχουν πολύ διαφορετικό κόστος παραγωγής 6 m προϊόντος µε βάρος 0.5 kg/m 

(συνολικά 3.0 kg) σε σύγκριση µε ένα άλλο προϊόν του ίδιου µήκους µε βάρος 

1.0 kg/m (συνολικά 6.0 kg), ακόµα και αν παράγονται στην ίδια Γραµµή 

Παραγωγής.  Προκύπτει λοιπόν το προφανές συµπέρασµα ότι και η ποσότητα 

της φύρας πρέπει να υπολογιστεί σε µονάδες βάρους (kg) και όχι µήκους (m).  

Αυτό άλλωστε αποτελεί µονόδροµο και για ένα ακόµα λόγο: όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, κατά τη διάρκεια της εκκίνησης µιας Γραµµής Παραγωγής πρέπει να 
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πεταχτεί µια ποσότητα Α’ Ύλης υπό τη µορφή συµπαγών κοµµατιών πλαστικού, 

ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες λειτουργίας τους Extruders.  Το µέγεθος 

µέτρησης της φύρας αυτής δεν µπορεί να είναι παρά το βάρος, το µέτρο του 

οποίου (kg) ζυγίζεται κάθε µέρα και σηµειώνεται υπό µορφή παρατήρησης από 

τους Προϊσταµένους Βάρδιας στα Φύλλα Ελέγχου.   

 

Για τον υπολογισµό λοιπόν της ποσότητας της φύρας που αντιστοιχεί σε κάθε 

έναν από τους προαναφερόµενους παράγοντες, πολλαπλασιάστηκαν τα m 

φύρας µε το βάρος του αντίστοιχου προϊόντος, όπως αυτό αναφέρεται στην 1η 

σελίδα των Φύλλων Ελέγχου, Σχ. 3.2, µε την ποσότητα των συµπαγών 

κοµµατιών πλαστικού να συνυπολογίζεται κάθε φορά.  Στη συνέχεια 

υπολογίστηκε η ποσότητα της κάθε είδους φύρας, ανάλογα µε τον παράγοντα 

στον οποίο αυτή οφειλόταν (∆ιαγράµµατα Pareto), τόσο συνολικά, όσο και για 

την κάθε Γραµµή Παραγωγής συνολικά.   

 

3.2.2.3.  2ο Στάδιο Συλλογής ∆εδοµένων  

 

Αφού ταυτοποιήθηκαν οι βασικότεροι παράγοντες εξαιτίας των οποίων 

οφειλόταν η δηµιουργία φύρας, ακολούθησε η διερεύνηση των πρωταρχικών 

αιτιών εµφάνισης των παραγόντων αυτών µε ταυτόχρονη καταγραφή των 

πιθανών µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση των αιτιών 

αυτών.  Η µέθοδος που ακολουθήθηκε σε αυτό το στάδιο συλλογής δεδοµένων 

της παρούσας µελέτης, ένα µεγάλο µέρος των οποίων ουσιαστικά ήταν οι 

απόψεις των εργαζοµένων στα Τµήµατα Παραγωγής και Συντήρησης, πέρα από 
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αυτές του γράφοντα, ήταν αυτή των ατοµικών και οµαδικών συνεντεύξεων, για 

τους παρακάτω λόγους: 

 

• Ο αριθµός των εργαζοµένων στα Τµήµατα Παραγωγής και Συντήρησης 

είναι σχετικά περιορισµένος, κάτι που συνεπάγεται ότι αυτή η µέθοδος 

δεν είναι απαγορευτική τόσο από θέµα χρόνου, όσο και από θέµα 

καταγραφής και επεξεργασίας των απόψεων των εργαζοµένων.  

Παράλληλα, σε αυτόν τον ήδη περιορισµένο αριθµό των εργαζοµένων 

υπάρχουν πολλές ειδικότητες, µε διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο.  Τα 

δύο αυτά γεγονότα συνεπάγονται ότι αν είχε ακολουθηθεί η µέθοδος του 

ερωτηµατολογίου, το δείγµα θα ήταν µη αξιόπιστο.   

• Οι οµαδικές συναντήσεις ήταν σε πρώτο επίπεδο αναγκαίες έτσι και 

αλλιώς για να κατανοήσουν οι εργαζόµενοι όχι µόνο τί τους ζητούνταν, 

αλλά κυρίως ο λόγος υλοποίησης της παρούσας µελέτης, ώστε να άρουν 

τις όποιες τυχόν επιφυλάξεις και αναστολές τους δηµιουργήθηκαν.  Κατά 

τη διάρκεια των επαφών αυτών διαπιστώθηκε ότι η µέθοδος των 

συνεντεύξεων θα ήταν η προσφιλέστερη και για να καταγραφούν οι 

απαντήσεις/απόψεις τους, καθώς µέσω της προσωπικής επαφής 

µπορούσαν να εκφραστούν καλύτερα και πιο ολοκληρωµένα. 

• Όπως θα αναφερθεί αµέσως παρακάτω, κρίθηκε αναγκαίο να λάβουν 

χώρα µια σειρά επαναλαµβανόµενων συνεντεύξεων, τόσο ατοµικών όσο 

και οµαδικών, για την καλύτερη καταγραφή των απόψεων των 

εργαζοµένων.  Με τον τρόπο αυτό η κάθε οµάδα εργαζοµένων (π.χ. οι 

Προϊστάµενοι Βάρδιας) µπορούσαν να εκφέρουν άποψη για θέµατα που 

θίχτηκαν από µια άλλη οµάδα (π.χ. τους Τεχνικούς Συντήρησης). 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή της γνώµης των 

εργαζοµένων στα προαναφερόµενα Τµήµατα ήταν η εξής: 

 

• Βήµα 1ο:  Πραγµατοποιήθηκαν δύο οµαδικές συναντήσεις µε όλους τους 

ενδιαφερόµενους εργαζοµένους, όπου τους εξηγήθηκε η παρούσα 

µελέτη, ο σκοπός της, η σηµασία της συµβολής τους στην υλοποίησή της 

και ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να λάβει χώρα αυτή τους η 

συµβολή.  

• Βήµα 2ο: Έλαβε χώρα µια σειρά επαναλαµβανόµενων ατοµικών 

συναντήσεων µε τους Προϊσταµένους Βάρδιας, όπου ζητήθηκε η γνώµη 

τους για τα αίτια εµφάνισης των παραγόντων δηµιουργίας φύρας.   

• Βήµα 3ο:  Πραγµατοποιήθηκε ένας αριθµός σχετικών ατοµικών 

συνεντεύξεων µε τον Υπεύθυνο Συντήρησης. 

• Βήµα 4ο:  Έλαβαν χώρα σχετικές ατοµικές συναντήσεις µε τους 

υπόλοιπους εργαζοµένους στα Τµήµατα Παραγωγής και Συντήρησης. 

• Βήµα 5ο:  Πραγµατοποιήθηκε ένας κύκλος οµαδικών συνεντεύξεων, όπου 

συµµετείχαν µόνο οι Τεχνικοί Συντήρησης. 

• Βήµα 6ο:  Έλαβε χώρα µια σειρά οµαδικών συνεντεύξεων, όπου 

συµµετείχαν µόνο οι Προϊστάµενοι Βάρδιας. 

• Βήµα 7ο:  Πραγµατοποιήθηκε ένας αριθµός ατοµικών συνεντεύξεων µε 

τον Υπεύθυνο Συντήρησης. 

 

Πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι η αποτελεσµατικότητα της παραπάνω είδους 

διαδικασίας, δηλαδή της δηµιουργίας οµάδων και της σκέψης µέσω ανταλλαγής 

απόψεων (brainstorming) σε αυτό το στάδιο, έχει τονισθεί ιδιαίτερα ((Evans 
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and Lindsay (2011), ∆ερβιτσιώτης (1985), Wilson, Dell and Anderson (1993), 

Robinson (1991)) και χρησιµοποιείται κατά κόρον (βλέπε βιβλιογραφία §2.3).  

Άλλωστε, τα πολλά πεδία εφαρµογής της µεθόδου αυτής έχουν οδηγήσει και 

στην προσπάθεια ανάπτυξης µεθόδων διαχείρισης οµάδων και ανάλυσης 

προφορικών δεδοµένων (Kennedy and Sorensen (2006)).   

 

Από την άλλη, τα αποτελέσµατα που µπορεί να εξαχθούν για την εφαρµογή που 

επιχειρείται εδώ µπορεί να είναι ως ένα βαθµό αναξιόπιστα, αν το κόστος είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας ή αν η γνώµη των εργαζοµένων επηρρεάζεται από 

αυτή του ∆ιευθυντή (Buksa, Pavletic and M. Sokovic (2010)).  Οι ίδιοι 

συγγραφείς προτείνουν την εξαγωγή του ∆ιαγράµµατος Ishikawa από 

ανεξάρτητη ερευνητική οµάδα, µέθοδος που αναγνωρίζουν ότι και αυτή έχει 

µειονεκτήµατα.  Σε κάθε περίπτωση στην παρούσα µελέτη ο καθορισµός των 

οµάδων συναντήσεων και η σειρά διαδοχής των τελευταίων καθορίστηκαν ώστε 

να αποφευχθούν τα προαναφερόµενα προβλήµατα. 

 

3.2.2.4.  Ανάλυση ∆εδοµένων 2ου Σταδίου 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων αυτών ουσιαστικά έλαβε χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, από το 2ο µέχρι και µετά το 7ο 

Βήµα.  Επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι παράγοντες, όπως αυτοί αναφέρονται 

παραπάνω, µε τρόπο τέτοιο ώστε να ταυτοποιηθούν τα πρωταρχικά αίτια που 

οδήγησαν στην “παραγωγή” φύρας κατά το έτος 2011 κατά την παραγωγική 

δραστηριότητα της “PLASTIC PIPES Srl”.  Ταυτόχρονα, έγινε και µια καταγραφή 
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και αξιολόγηση των απόψεων των εργαζοµένων σχετικά µε τις απαιτούµενες 

διορθωτικές ενέργειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και τα αντίστοιχα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.  

Πρώτα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδοµένων του 1ου σταδίου, δηλ. η αξιολόγηση της σχετικής βαρύτητας των 

γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία φύρας στην υπό µελέτη 

εταιρεία (∆ιαγράµµατα Pareto).  Ακολουθούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχτηκαν σε δεύτερο στάδιο, δηλαδή 

η ταυτοποίηση των πρωταρχικών αιτιών στα οποία οφείλεται η εµφάνιση των 

παραπάνω γεγονότων, υπό τη µορφή ∆ιαγραµµάτων Ishikawa και στη συνέχεια 

επιχειρείται η ερµηνεία των παραπάνω. 

 

4.1.  Ανάλυση ∆εδοµένων 

 

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων, όπως αυτά 

προέκυψαν από τις διαδικασίες που περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας. 

 

4.1.1.  Αποτελέσµατα ∆εδοµένων 1ου Σταδίου 

 

Σε αυτό το µέρος του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν από τις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων του 

1ου Σταδίου (βλ. §3.2.2.1 και 3.2.2.2).  Παρατίθενται αρχικά οι ποσότητες (σε 
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kg) της φύρας που δηµιουργήθηκε ανά παράγοντα εµφάνισης, τόσο συνολικά 

και για τις 3 Γραµµές Παραγωγής, όσο και για την κάθε µία ξεχωριστά.  Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται µε ∆ιάγραµµα Pareto η “βαρύτητα” του καθενός από 

τους παράγοντες αυτούς τόσο συνολικά, όσο και για κάθε Γραµµή Παραγωγής. 

 

4.1.1.1.  Καταγραφόµενες Ποσότητες Φύρας 

 

Στον Πιν. 4.1 παρατίθενται οι ποσότητες (kg) της φύρας που δηµιουργήθηκε 

κατά την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας “Plastic Pipes Srl” κατά το 

έτος 2011, µε τυχαία σειρά.  Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από εδώ και στο εξής 

για χάρη ευκολίας, στους Πίνακες και τα Σχήµατα θα χρησιµοποιούνται οι 

αποδόσεις κάποιων όρων στην Αγγλική, όπως έχουν οριστεί αλλού (βλ. 

§3.2.2.1). 

 

Πίνακας 4.1.  Ποσότητες Καταγραφείσας Φύρας 

Γεγονός 

Εµφάνισης Φύρας 

Ποσότητα Φύρας (kg) 

Συνολικά 1/UC100 2/UC250 3/UC1200 

Start Up 18,843 3,236 6,675 8,932 

Parameters 5,628 2,121 1,506 2,000 

Raw Materials 14,055 2,439 4,016 7,600 

Mechanical 10,837 6,490 3,823 524 

Samples 5,247 421 945 3,882 

Power 651 436 129 86 

Impurities 2,205 853 789 563 

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 
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Πίνακας 4.1.  (συνέχεια από προηγούµενη σελίδα) 

Γεγονός 

Εµφάνισης Φύρας 

Ποσότητα Φύρας (kg) 

Συνολικά 1/UC100 2/UC250 3/UC1200 

Perforator 6,275 2,805 3,470 − 

Cutter 309 − − 309 

Total 64,050 18,801 21,353 23,896 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα διαπιστώνεται, αρχικά, ότι συνολικά κατά την 

παραγωγική δραστηριότητα καταγράφηκαν 64,050 kg φύρας, από τα οποία τα 

περισσότερα (23,896 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200, τα αµέσως 

λιγότερα (21,353 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 2/UC250 και τα λιγότερα (18,801 

kg) στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100.   

 

Η κατανοµή των “παραγοµένων” ποσοτήτων φύρας, µε οριζόντια ανάγνωση, 

είναι η εξής: 

 

• Εξαιτίας Προγραµµατισµένων Εκκινήσεων/Σταµατηµάτων (Start Up) των 

Γραµµών Παραγωγής, “παράχθηκαν” συνολικά 18,843 kg φύρας, από τα 

οποία τα περισσότερα (8,932 kg) στην 3η (3/UC1200), τα αµέσως 

λιγότερα (6,675 kg) στη 2η (2/UC250) και τα λιγότερα (3,236 kg) στην 

1η (1/UC100) Γραµµή Παραγωγής. 

• Στην κατηγορία Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής (Parameters) στις 

Γραµµές Παραγωγής, αποδίδονται συνολικά 5,628 kg φύρας, από τα 

οποία τα περισσότερα (2,121 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, τα 
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αµέσως λιγότερα (2,000 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200 και τα 

λιγότερα (1,506 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 2/UC250.  

• Εξαιτίας Ελαττωµατικών Α’ Υλών (Raw Materials), δηµιουργήθηκαν 

συνολικά 14,055 kg φύρας, και πιο συγκεκριµένα αυτά καταγράφηκαν 

κατά φθίνουσα σειρά στην 3η (7,600 kg), στη 2η (4,016 kg) και στην 1η 

Γραµµή Παραγωγής (2,439 kg), αντίστοιχα. 

• Εξαιτίας Μηχανολογικών Προβληµάτων (Mechanical) των Γραµµών 

Παραγωγής, “παράχθηκαν” συνολικά 10,837kg φύρας, από τα οποία τα 

περισσότερα (6,490 kg) στην 1η, τα αµέσως λιγότερα (3,823 kg) στη 2η 

και τα λιγότερα (524 kg) στην 3η Γραµµή Παραγωγής. 

• Στην κατηγορία ∆είγµατα (Samples) “ανήκουν” συνολικά 5,247 kg 

φύρας, από τα οποία τα περισσότερα (3,882 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 

3/UC1200, τα αµέσως λιγότερα (945 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 

2/UC2500 και τα λιγότερα (421 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100.  

• Εξαιτίας ∆ιακοπών στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος (Power), 

δηµιουργήθηκαν συνολικά 651 kg φύρας και πιο συγκεκριµένα αυτά 

καταγράφηκαν κατά φθίνουσα σειρά στην 1η (436 kg), στη 2η (129 kg) 

και στην 1η Γραµµή Παραγωγής (86 kg), αντίστοιχα. 

• Στην κατηγορία Συσσωρευµένες Ακαθαρσίες κατά την Παραγωγή 

(Impurities), αποδίδονται συνολικά 2,205 kg φύρας, από τα οποία τα 

περισσότερα (853 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, τα αµέσως 

λιγότερα (789 kg) στη Γραµµή Παραγωγής 2/UC250 και τα λιγότερα (563 

kg) στη Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200.  

• Εξαιτίας της Μηχανής ∆ιάτρησης (Perforator), “παράχθηκαν” συνολικά 

6,275 kg φύρας, από τα οποία τα περισσότερα (3,470 kg) στη 2η και τα 
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λιγότερα (2,805kg) στην 1η Γραµµή Παραγωγής.  Υπενθυµίζεται ότι η 

Μηχανή ∆ιάτρησης δεν χρησιµοποιείται στην 3η Γραµµή Παραγωγής. 

• Εξαιτίας της Μηχανής Κοπής (Cutter), που χρησιµοποιείται µόνο στη 

Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200, δηµιουργήθηκαν συνολικά 309 kg φύρας. 

 

4.1.1.2.  Προτεραιότητα Αντιµετώπισης Παραγόντων ∆ηµιουργίας Φύρας 

 

Το ∆ιάγραµµα Pareto που αντιστοιχεί στο σύνολο της “παραγόµενης” φύρας 

κατά την παραγωγική δραστηριότητα της “PLASTIC PIPES Srl” παρατίθεται 

παρακάτω, Σχ. 4.1.  Η περιγραφή του ∆ιαγράµµατος αυτού, σε ό,τι αφορά στον 

αριστερό άξονά του, ουσιαστικά αποτελεί µια κάθετη ανάγνωση του Πιν. 4.1.   

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η µεγαλύτερη ποσότητα φύρας (18,843 kg) αποδίδεται σε 

Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα των Γραµµών Παραγωγής.  Ο 

δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας που είχε ως αποτέλεσµα την “παραγωγή” 

φύρας ήταν οι Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (µε 14,055 kg), µε την τρίτη θέση σε 

αυτήν την κατάταξη να “καταλαµβάνουν” τα Μηχανολογικά Προβλήµατα 

(10,837 kg).  Μικρότερες ποσότητες φύρας οφειλόταν στη Μηχανή ∆ιάτρησης 

των 2 πρώτων Γραµµών Παραγωγής (6,275 kg), στην Αλλαγή Παραµέτρων 

Παραγωγής (5,628 kg) και στη λήψη ∆ειγµάτων (5,247 kg), µε φθίνουσα 

σειρά.  Ουσιαστικά οι ίδιες ποσότητες φύρας καταγράφηκαν εξαιτίας 

Συσσωρευµένων Ακαθαρσιών κατά την Παραγωγή (2,205 kg), ενώ αρκετά 

µικρότερες ποσότητες αποδίδονται σε ∆ιακοπές στην Παροχή Ηλεκτρικού 

Ρεύµατος (651 kg) τέλος στη Μηχανή Κοπής της Γραµµής Παραγωγής 

3/UC1200 (309 kg). 
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Σχήµα 4.1.  ∆ιάγραµµα Pareto για τη Φύρα του Συνόλου της Παραγωγής 

 

Η σχετική βαρύτητα του κάθε παράγοντα, που δείχνει πιο ξεκάθαρα ποιος από 

αυτούς επιβάλλεται να αντιµετωπιστεί πιο άµεσα, προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στον δεξιό κάθετο άξονα του Σχ. 4.1.  Από 

αυτά φαίνεται ότι σε Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα των Γραµµών 

Παραγωγής οφειλόταν το 29.92% της συνολικής ποσότητας φύρας που 

δηµιουργήθηκε, ενώ αν προστεθούν και οι Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (το 

αντίστοιχο ποσοστό τους ισούται µε 21.94%) το ποσοστό φύρας πλέον 

αντιστοιχεί στο 51.36% της συνολικής ποσότητας.  Με πρόσθεση της φύρας 

που δηµιουργήθηκε εξαιτίας Μηχανολογικών Προβληµάτων (16.92%) πλέον 

προσεγγίζουµε το 68.28% της συνολικής ποσότητας.  Προσθέτοντας τις 

“συνεισφορές” στη δηµιουργία φύρας των τριών παραγόντων που ακολουθούν, 

δηλ. της Μηχανής ∆ιάτρησης (9.80%), της Αλλαγής Παραµέτρων Παραγωγής 
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(8.79%) και των ∆ειγµάτων (8.19%), οι οποίες δεν διαφέρουν πολύ µεταξύ 

τους, φτάνουµε σε ποσοστά της συνολικής ποσότητας παραγόµενης φύρας ίσα 

µε 78.08, 86.87 και 95.06%, σταδιακά.  Τέλος, η συνολική ποσότητα φύρας 

(σταδιακά από το 98.50, στο 99.52 και τέλος στο 100.00%) συµπληρώνεται µε 

την εµφάνιση των προβληµάτων των Συσσωρευµένων Ακαθαρσιών κατά την 

Παραγωγή, των ∆ιακοπών στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος και των 

δυσλειτουργιών της Μηχανής Κοπής της Γραµµής Παραγωγής 3/UC1200, που 

είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία του 3.44, 1.02 και 0.48% της συνολικής 

καταγραφείσας φύρας, αντίστοιχα. 

 

Γίνεται άµεσα φανερό ότι, αν, συνολικά στην παραγωγική δραστηριότητα, 

αντιµετωπιστούν οι τέσσερις πρώτοι από τους προαναφερόµενους παράγοντες, 

το πρόβληµα “παραγωγής” φύρας θα αντιµετωπιστεί κατά περίπου 80%.  

Φαίνεται όµως επίσης ότι η “συνεισφορά” των αµέσως δύο επόµενων 

παραγόντων στη δηµιουργία του προβλήµατος είναι περίπου ίδια µε την 

αντίστοιχη του τέταρτου παράγοντα, κάτι που καθιστά ελκυστική τη διερεύνηση 

των πρωταρχικών αιτιών που οδήγησαν και στη δική τους εκδήλωση.  Βέβαια, 

για λόγους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, η αντιµετώπιση του υπό εξέταση 

προβλήµατος είναι επιβεβληµένη και για την κάθε Γραµµή Παραγωγής 

ξεχωριστά, κάτι που λογικά θα οδηγήσει και στη συνολική του αντιµετώπιση. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ∆ιάγραµµα Pareto για τη Γραµµή Παραγωγής 

1/UC100 παρουσιάζεται στο Σχ. 4.2 της επόµενης σελίδας.  Η ανάγνωση των 

αποτελεσµάτων που αντιστοιχούν στον αριστερό άξονα (ποσότητες 

“παραγόµενης” φύρας), ή διαφορετικά της δεύτερης στήλης αποτελεσµάτων του 
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Πιν. 4.1 αποκαλύπτει ότι η µεγαλύτερη ποσότητα φύρας (6,490 kg) 

δηµιουργήθηκε εξαιτίας Μηχανολογικών Προβληµάτων, ενώ η αµέσως 

µικρότερη (3,236 kg) εξαιτίας Προγραµµατισµένων Εκκινήσεων/Σταµατηµάτων 

της Γραµµής Παραγωγής.  Ο τρίτος σηµαντικότερος παράγοντας που είχε ως 

αποτέλεσµα την “παραγωγή” φύρας ήταν η Μηχανή ∆ιάτρησης (2,805 kg), µε 

τις Ελαττωµατικές Α’ Ύλες και την Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής να µην 

απέχουν πολύ (2,439 και 2,121 kg, αντίστοιχα).  Τις τρεις τελευταίες θέσεις σε 

αυτήν την κατάταξη “καταλαµβάνουν” οι Συσσωρευµένες Ακαθαρσίες κατά την 

Παραγωγή (853 kg), οι ∆ιακοπές στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος (436 kg) 

και η λήψη ∆ειγµάτων (421 kg). 

 

Από το Σχ. 4.2 γίνεται ακόµα πιο φανερό, σχετικά µε τη συγκεκριµένη Γραµµή 

Παραγωγής, ότι χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης τα Μηχανολογικά Προβλήµατα, 

καθώς σε αυτά οφείλεται το 34.52% του καταγραφείσας φύρας.  Αν 

προστεθούν σε αυτό το ποσοστό οι “συνεισφορές” των Προγραµµατισµένων 

Εκκινήσεων/Σταµατηµάτων της Γραµµής Παραγωγής (17.21% της συνολικής 

ποσότητας scrap αυτής της Γραµµής Παραγωγής), της Μηχανής ∆ιάτρησης 

(αντίστοιχο ποσοστό ίσο µε 14.92%), των Ελαττωµατικών Α’ Υλών (12.97% 

αντίστοιχα) και της Αλλαγής Παραµέτρων Παραγωγής (11.28% αντίστοιχα), 

κατά αυτή τη σειρά, φθάνουµε σε ποσοστά ίσα µε 51.73, 66.65, 79.62 και 

90.91% της συνολικής ποσότητας φύρας αυτής της Γραµµής Παραγωγής.  Με 

τις αντίστοιχες “συνεισφορές” των υπόλοιπων παραγόντων, δηλ. της 

Συσσώρευσης Ακαθαρσιών κατά την Παραγωγή (4.54%), των ∆ιακοπών στην 

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος (2.32%) και της λήψης ∆ειγµάτων (2.24%), 
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φτάνουµε σταδιακά στο 95.44, έπειτα στο 97.76 και τέλος στο 100.00% της 

συνολικής ποσότητας φύρας που αντιστοιχεί στην 1η Γραµµή Παραγωγής. 

 

 

Σχήµα 4.2.  ∆ιάγραµµα Pareto για τη Φύρα της Γραµµής Παραγωγής 

1/UC100 

 

∆ιαπιστώνεται ότι τα Μηχανολογικά Προβλήµατα είναι µε σχετική διαφορά ο 

κυριότερος παράγοντας, µε τους υπόλοιπους τέσσερις να µην απέχουν ιδιαίτερα 

ο ένας από τον άλλον σε όρους σχετικής συνεισφοράς στην εµφάνιση του 

προβλήµατος.  Ως προς τη φύση τους, µπορεί να υποστηριχθεί ότι χονδρικά η 

εµφάνιση φύρας σε αυτή τη Γραµµή Παραγωγής συνδέεται πολύ περισσότερο 

µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό και τη χρήση του (1ος και 3ος παράγοντας), 

παρά µε οτιδήποτε άλλο.  Εν κατακλείδει, για λόγους παρόµοιους µε την 

προηγούµενη περίπτωση, κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθούν σε βάθος, εκτός 
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των τεσσάρων πρώτων, και οι αιτίες εµφάνισης του παράγοντα της Αλλαγής 

Παραµέτρων Παραγωγής, παρ’ όλο που δεν “ανήκει” σε εκείνους τους 

παράγοντες στους οποίους αποδίδεται το 80% του προβλήµατος που εξετάζεται 

εδώ. 

 

Σχετικά µε τη 2η Γραµµή Παραγωγής (2/UC250), Πιν. 4.1 και Σχ. 4.3 στην 

επόµενη σελίδα, ο σηµαντικότερος παράγοντας δηµιουργίας φύρας ήταν οι 

Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα της Γραµµής Παραγωγής (6,675 

kg).  Η αµέσως επόµενη ποσότητα φύρας που καταγράφηκε αποδίδεται σε 

Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (4,106 kg), µε τον παράγοντα των Μηχανολογικών 

Προβληµάτων να ακολουθεί (3,823 kg).  Η δηµιουργία περίπου ίδιας ποσότητας 

φύρας (3,470 kg) αποδίδεται στη Μηχανή ∆ιάτρησης, ενώ 1,506 kg φύρας 

“παρήχθησαν” εξαιτίας Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής.  Στη συνέχεια 

έρχονται η λήψη ∆ειγµάτων και η Συσσώρευση Ακαθαρσιών κατά την 

Παραγωγή που “κόστισαν” 945 και 789 kg φύρας αντίστοιχα, ενώ η µικρότερη 

αντίστοιχη ποσότητα αποδίδεται σε ∆ιακοπές στην Παροχή Ηλεκτρικού 

Ρεύµατος. 

 

Σε όρους συσσωρευτικού ποσοστού “συνεισφοράς”, από το Σχ. 4.3 

διαπιστώνεται, αρχικά, ότι το 31.26% της εµφανιζόµενης φύρας σε αυτήν την 

Γραµµή Παραγωγής οφείλεται στις Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατά 

της.  Με πρόσθεση σε αυτό το ποσοστό των “συνεισφορών” των Ελαττωµατικών 

Α’ Υλών (18.81% της συνολικής ποσότητας φύρας αυτής της Γραµµής 

Παραγωγής), των Μηχανολογικών Προβληµάτων (αντίστοιχο ποσοστό ίσο µε 

17.90%) και της Μηχανής ∆ιάτρησης (16.25% αντίστοιχα) φθάνουµε σε τιµές 
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ίσες µε 50.07, 67.97 και 84.22% της συνολικής ποσότητας φύρας αυτής της 

Γραµµής Παραγωγής.  Με πρόσθεση των αντίστοιχων “συνεισφορών” των 

υπόλοιπων παραγόντων, δηλ. των Αλλαγών Παραµέτρων Παραγωγής (7.05%), 

της λήψης ∆ειγµάτων (4.43%), της Συσσώρευσης Ακαθαρσιών κατά την 

Παραγωγή (3.70%) και των ∆ιακοπών στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος 

(0.60%), φτάνουµε σταδιακά στο 91.28, στη συνέχεια στο 95.70, έπειτα στο 

99.40 και τέλος στο 100.00% της συνολικής ποσότητας φύρας που αντιστοιχεί 

σε αυτήν Γραµµή Παραγωγής. 

 

 

Σχήµα 4.3.  ∆ιάγραµµα Pareto για τη Φύρα της Γραµµής Παραγωγής 

2/UC250 

 

Στην περίπτωση αυτή είναι φανερό ότι θα ήταν επωφελές για την επιχείρηση να 

αντιµετωπιστούν σε πρώτη φάση τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις 
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Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατά της, τη χρήση Ελαττωµατικών Α’ 

Υλών, την εµφάνιση Μηχανολογικών Προβληµάτων και δυσλειτουργίες της 

Μηχανής ∆ιάτρησης.  Η φύση των κυριοτέρων από τα παρουσιαζόµενα 

προβλήµατα σε αυτή τη Γραµµή Παραγωγής φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο 

µε την οργάνωση και τις λειτουργίες της εταιρείας, σε σχέση µε την 

προηγούµενη Γραµµή Παραγωγής.  

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200, Πιν. 4.1 και Σχ. 4.4 

στην επόµενη σελίδα, γίνεται φανερό ότι η µεγαλύτερη ποσότητα φύρας (8,932 

kg) αποδίδεται και πάλι σε Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατά της.  Ο 

δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας στον οποίο αποδίδεται η “παραγωγή” 

φύρας ήταν οι Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (µε 7,600 kg), ενώ η τρίτη θέση σε αυτήν 

την κατάταξη “ανήκει” στη λήψη ∆ειγµάτων (3,882 kg).  Μικρότερες ποσότητες 

φύρας αποδίδονται στην Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής (2,000 kg).  

Ουσιαστικά οι ίδιες ποσότητα φύρας “παράχθηκαν” µε φθίνουσα σειρά εξαιτίας 

Συσσωρευµένων Ακαθαρσιών κατά την Παραγωγή (563 kg) και Μηχανολογικών 

Προβληµάτων (524 kg), µικρότερες ποσότητες (309 kg) αποδίδονται στη 

Μηχανή Κοπής αυτής της Γραµµής Παραγωγής ενώ τέλος η µικρότερη 

αντίστοιχη ποσότητα (86 kg) δηµιουργήθηκε εξαιτίας ∆ιακοπών στην Παροχή 

Ηλεκτρικού Ρεύµατος. 

 

Από το Σχ. 4.4 γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι, για τη συγκεκριµένη Γραµµή 

Παραγωγής, πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των 

Προγραµµατισµένων Εκκινήσεων/Σταµατηµάτων της (34.49% της συνολικής 

ποσότητας φύρας αυτής της Γραµµής Παραγωγής) και των Ελαττωµατικών Α’ 
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Υλών (αντίστοιχο ποσοστό ίσο µε 29.35%), καθώς συσσωρευτικά σε αυτούς 

τους δύο παράγοντες οφείλεται το 63.84% της συνολικής φύρας σε αυτή τη 

Γραµµή Παραγωγής. 

 

 

Σχήµα 4.4.  ∆ιάγραµµα Pareto για τη Φύρα της Γραµµής Παραγωγής 

3/UC1200 

 

Αν προστεθούν στο προηγούµενο ποσοστό οι “συνεισφορές” των ∆ειγµάτων 

(14.99% της συνολικής ποσότητας φύρας αυτής της Γραµµής Παραγωγής), των 

Μηχανολογικών Προβληµάτων (αντίστοιχο ποσοστό ίσο µε 9.75%) και των 

Αλλαγών Παραµέτρων Παραγωγής (7.72% αντίστοιχα), φθάνουµε σε ποσοστά 

ίσα µε 78.83, 88.58 και 96.30% της συνολικής ποσότητας φύρας αυτής της 

Γραµµής Παραγωγής.  Με τις αντίστοιχες “συνεισφορές” των υπόλοιπων 

παραγόντων, δηλ. της Συσσώρευσης Ακαθαρσιών κατά την Παραγωγή (2.17%), 
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της Μηχανής Κοπής (1.19%) και των ∆ιακοπών στην Παροχή Ηλεκτρικού 

Ρεύµατος και (0.33%), φτάνουµε σταδιακά στο 98.47, έπειτα στο 99.67 και 

τέλος στο 100.00% της συνολικής ποσότητας φύρας που αντιστοιχεί στην 3η 

Γραµµή Παραγωγής. 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η ταυτοποίηση των πρωταρχικών αιτιών 

των τριών πρώτων παραγόντων εµφάνισης φύρας σε αυτή τη Γραµµή 

Παραγωγής θα αρκούσε για να αντιµετωπιστεί πάνω από το 80% του 

προβλήµατος.  Και πάλι όµως, για τους ίδιους λόγους µε παραπάνω, κρίθηκε 

σκόπιµο να εξεταστεί περαιτέρω και ο αντίστοιχος τέταρτος παράγοντας.  Και σε 

αυτήν την περίπτωση, όπως και προηγουµένως, τα προβλήµατα φαίνεται να 

είναι πιο συνδέονται περισσότερο µε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

υπό µελέτη εταιρείας. 

 

4.1.2.  Αποτελέσµατα ∆εδοµένων 2ου Σταδίου 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις διαδικασίες 

συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων του 2ου Σταδίου (βλέπε §3.2.2.3 και 

3.2.2.4).  Παρατίθενται δηλαδή και σχολιάζονται αντίστοιχα τα ∆ιαγράµµατα 

Ishikawa που αφορούν στους παράγοντες δηµιουργίας φύρας που επιλέχτηκαν 

παραπάνω, κάτι που έλαβε χώρα για την κάθε Γραµµή Παραγωγής ξεχωριστά 

για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. 
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4.1.2.1.  Πρωταρχικές Αιτίες ∆ηµιουργίας Φύρας Γραµµής Παραγωγής 

1/UC100 

 

Υπενθυµίζεται ότι, σε ό,τι αφορά στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, οι 

παράγοντες που χρήζουν διερεύνησης κρίθηκε ότι ήταν οι πέντε πρώτοι, δηλ. 

τα Μηχανολογικά Προβλήµατα, οι Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα, 

η Μηχανή ∆ιάτρησης, οι Ελαττωµατικές Α’ Ύλες αλλά και η Αλλαγή Παραµέτρων 

Παραγωγής, καθώς, παρά το γεγονός ότι µόνο οι τέσσερις πρώτοι από αυτούς 

αντιστοιχούν σχεδόν στο 80% του προβλήµατος (79.62%), οι συνεισφορές του 

τέταρτου και του πέµπτου παράγοντα στη δηµιουργία φύρας είναι πολύ κοντινές 

(12.97 και 11.28%, αντίστοιχα) για να αγνοηθεί ο τελευταίος.  Το ∆ιάγραµµα 

Ishikawa, µέσω του οποίου ταυτοποιούνται τα αίτια της εµφάνισης των 

παραπάνω προβληµάτων παρουσιάζεται στις δύο επόµενες σελίδες σε δύο µέρη 

(λόγω περιορισµού χώρου), Σχ. 4.5. 

 

Τονίζεται εδώ ότι καθώς τα ∆ιαγράµµατα αυτά προέκυψαν αρκετά πολύπλοκα, 

παρουσιάζονται εκ νέου και για τις τρεις Γραµµές Παραγωγής και στο 

Προσάρτηµα, µε τον κάθε κλάδο ή υποκλάδο ως ξεχωριστό ∆ιάγραµµα 

Ishikawa, τεχνική που προτείνεται και από τους Wilson, Dell and Anderson 

(1993)).   
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(συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 
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Σχήµα 4.5.(συνέχεια από προηγούµενη σελίδα)σελίδα) ∆ιάγραµµα Ishikawa ∆ηµιουργίας Φύρας στη Γραµµή Παραγωγής 1/

60 

 

Γραµµή Παραγωγής 1/UC100 
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Αρχικά, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη Μηχανολογικών προβληµάτων µπορεί να 

χωριστεί σε τρεις κύριες δυσλειτουργίες αυτής της φύσης, σε ανεπαρκή ψύξη 

(Inadequate Cooling) και προβλήµατα στην κίνηση των καλουπιών (Gap 

Reverse) του Corrugator και σε γενικότερα, ποικίλα και µικρής συχνότητας 

εµφάνισης προβλήµατα του υπόλοιπου µηχανολογικού εξοπλισµού.  Σε ό,τι 

αφορά στην ανεπαρκή ψύξη των καλουπιών, τα προβλήµατα φαίνεται σε πρώτη 

φάση να δηµιουργούνται από ανεπαρκή καθαρισµό και από λάθος ρύθµιση του 

συστήµατος ψύξης.  Και τα δύο αυτά φαινόµενα όµως πηγάζουν από έλλειψη 

γραπτών οδηγιών, από αβλεψίες καθώς και από έλλειψη προσωπικού, η οποία 

έχει ως αποτέλεσµα τη µη επαρκή επίβλεψη.  Σχετικά µε την προβληµατική 

κίνηση των καλουπιών ψύξης, αυτή οφείλεται, σε πρώτο επίπεδο, σε φθορά 

λόγω τριβής τόσο των ίδιων (Blocks), όσο και κάποιων άλλων εξαρτηµάτων 

(Corners) του συγκεκριµένου µηχανήµατος.  Η φθορά των καλουπιών µπορεί 

να αποδοθεί, µε κάποια επιφύλαξη, σε µη επαρκή λίπανσή τους, η οποία 

προήλθε από µη σωστή ενηµέρωση από τον προµηθευτή του µηχανήµατος.  

Μπορεί να οφείλεται και σε κάποιον άλλο λόγο όµως, ο οποίος βρίσκεται ακόµα 

υπό διερεύνηση, καθώς και πάλι δεν υπάρχουν επαρκείς σχετικές πληροφορίες 

από τον προµηθευτή.  Στη µη επαρκή ενηµέρωση από τον προµηθευτή, που 

οδήγησε στη µη επαρκή λίπανσή τους, αποδίδεται και η φθορά των άλλων 

εξαρτηµάτων, µε έναν όµως ακόµα παράγοντα να αποτελεί και η µη έγκαιρη 

αντικατάστασή τους εξαιτίας λάθος προγραµµατισµού.  Τα υπόλοιπα 

µηχανολογικά προβλήµατα αποδίδονται σε µη επαρκή συντήρηση, η οποία µε τη 

σειρά της οφείλεται τόσο στην έλλειψη προσωπικού, όσο και στη µη επαρκή 

εκπαίδευση. 

 



Ανάλυση ∆εδοµένων και Ερµηνεία Ευρηµάτων 

62 
 

Ο επόµενος παράγοντας εµφάνισης φύρας στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100 

είναι οι Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις / Σταµατήµατά, η ανάλυση του οποίου 

για λόγους οικονοµίας χώρου παρουσιάζεται στο δεύτερο µέρος του Σχ. 4.5.  

∆ιαπιστώνεται ότι λαµβάνουν χώρα και πολύ συχνές στην αλλαγή των 

καλουπιών στη Γραµµή αυτή (αλλαγή διαµέτρου παραγόµενου προϊόντος), όσο 

και πολύ συχνές αλλαγές στον τύπο του παραγόµενου προϊόντος (χρώµα κλπ), 

ακόµα και κατά την παραγωγή σωλήνων της ίδιας διαµέτρου.  Και οι δύο αυτές 

συχνές αλλαγές λαµβάνουν χώρα εξαιτίας της έλλειψης αρκετών ωρών 

παραγωγής, όταν παράγεται ένας συγκεκριµένος τύπος προϊόντος.  Αυτό 

πηγάζει από το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί τα αποθέµατα τόσο των 

προϊόντων, όσο και των Α’ Υλών να είναι πολύ χαµηλά, για λόγους µείωσης του 

όγκου και του χρόνου δέσµευσης των κεφαλαίων κίνησης που συνδέονται µε 

αυτά τα δύο µεγέθη. 

 

Σε ό,τι αφορά στην έλλειψη συντήρησης της Μηχανής ∆ιάτρησης, Σχ. 4.5 στην 

πρώτη σελίδα, αυτή πηγάζει από έλλειψη ενηµέρωσης από τον προµηθευτή, 

από ανεπαρκή εκπαίδευση και από έλλειψη προσωπικού.  Η µη επαρκής 

συνεργασία της Μηχανής ∆ιάτρησης µε τη Μηχανή Κοπής οφείλεται τόσο στο 

χαµηλό βάρος των προϊόντων, το οποίο έχει επιλεγεί να είναι αυτό για λόγους 

µείωσης του κόστους παραγωγής, όσο και στη µη σωστή ρύθµιση των 

παραµέτρων λειτουργίας της Μηχανής Κοπής, η οποία µε τη σειρά της πηγάζει 

από ανεπαρκή εκπαίδευση και από την έλλειψη σχετικών γραπτών οδηγιών.  Η 

µη σωστή ρύθµιση της ∆ιατρητικής Μηχανής αποδίδεται και αυτή στην έλλειψη 

σχετικών γραπτών οδηγιών, αλλά και σε αβλεψίες και στην έλλειψη 

προσωπικού, που οδηγεί σε ανεπαρκή επίβλεψη.  Τέλος, η έλλειψη µιας 
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επιπλέον Μηχανής Έλξης οφείλεται αποκλειστικά σε µη επαρκή προϋπολογισµό 

για αγορά επιπλέον µηχανολογικού εξοπλισµού. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στη χρήση Ελαττωµατικών Α’ Υλών αποδίδεται το 

12.97% της συνολικής ποσότητας φύρας που καταγράφηκε σε αυτήν την 

Γραµµή Παραγωγής.  Α’ Ύλες που µπορεί να οδηγήσουν σε εµφάνιση φύρας 

µπορεί να είναι, Σχ. 4.5 στη δεύτερη σελίδα, είτε Ύλες που δοκιµάζονται, αλλά 

εκ του αποτελέσµατος αποδεικνύονται ακατάλληλες για παραγωγή, είτε ευρέως 

χρησιµοποιούµενες ‘Ύλες οι οποίες όµως τυχαίνει κάποιες φορές να έχουν 

ακαθαρσίες.  Η χρησιµοποίηση των τελευταίων φαίνεται να οφείλεται τόσο στη 

χρήση σχετικά φτηνών, και άρα χαµηλότερης ποιότητας, Α’ Υλών, προς µείωση 

του κόστους, όσο και στη µη αποστολή αρκετών σχετικών Απαιτήσεων στους 

προµηθευτές, όταν ανιχνεύεται ένα τέτοιο πρόβληµα, κάτι που θα τους 

ανάγκαζε ίσως να βελτιώσουν την ποιότητα του προϊόντος τους.  Η ανεπαρκής 

αυτή αποστολή Απαιτήσεων µε τη σειρά της φαίνεται να πηγάζει από της 

ύπαρξη ανεπαρκούς διαδικασίας χειρισµού των Μη Συµµορφώσεων που 

δηµιουργούνται ενδο-εταιρειακά.  

 

Ο τελευταίος παράγοντας δηµιουργίας φύρας σε αυτή τη Γραµµή Παραγωγής 

που διερευνήθηκε ήταν η Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής, Σχ. 4.5 δεύτερη 

σελίδα.  ∆ιαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής, δηµιουργούνται 

προβλήµατα στα προϊόντα που σχετίζονται µε τη ροή του παρεχόµενου 

πεπιεσµένου αέρα είτε µε ανεπαρκή ψύξη των καλουπιών.  Το πρώτο φαινόµενο 

οφείλεται σε µη σωστή ρύθµιση της ροής αυτής, που πηγάζει από ανεπαρκή 

εκπαίδευση και έλλειψη σχετικής εµπειρίας (εδώ ορίζεται ως τέτοια µόνο αυτή 
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που δεν αντιµετωπίζεται από την αντίστοιχη εκπαίδευση), αλλά και στην ύπαρξη 

µη ξεκάθαρων προφορικών οδηγιών.  Το δεύτερο φαινόµενο αποδίδεται επίσης 

σε ανεπαρκή εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σχετικών γραπτών 

οδηγιών και στην έλλειψη πληροφοριών από τον προµηθευτή. 

 

4.1.2.2.  Πρωταρχικές Αιτίες ∆ηµιουργίας Φύρας Γραµµής Παραγωγής 

2/UC250 

 

Σε ό,τι αφορά στη Γραµµή Παραγωγής 2/UC250, υπενθυµίζεται ότι κρίθηκε ότι 

οι παράγοντες που έχρηζαν ενδελεχούς διερεύνησης ήταν κατά σειρά 

προτεραιότητας οι Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατά της, οι 

Ελαττωµατικές Α’ Ύλες, τα Μηχανολογικά Προβλήµατα και η Μηχανή ∆ιάτρησης.  

Το διάγραµµα Ishikawa, µέσω του οποίου ταυτοποιούνται τα αίτια της 

εµφάνισης των παραπάνω προβληµάτων παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα, 

Σχ. 4.6.  Όπως αναµενόταν, τα αίτια εµφάνισης φύρας που σχετίζονται µε τις 

Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα της Γραµµής Παραγωγής, µε 

Ελαττωµατικές Α’ Ύλες και τη Μηχανή ∆ιάτρησης είναι τα ίδια µε αυτά που 

αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς αυτά ουσιαστικά αποτελούν προβλήµατα του 

τρόπου λειτουργίας της υπό µελέτη εταιρείας.   
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Μόνο η ανάλυση των Μηχανολογικών Προβληµάτων εµφανίζει διαφορά µε 

προηγουµένως, λόγω των σχετικών διαφορών των δύο Γραµµών Παραγωγής.  

Έτσι, τα τελευταία φαίνεται να οφείλονται τόσο στην ύπαρξη πολλών, γενικών 

προβληµάτων, όσο και ειδικότερα στο σύστηµα τροφοδοσίας των Extruders µε 

Α΄ Ύλη (βλ. §3.1.2.1).  Τα πρώτα φαίνεται ότι πηγάζουν από ανεπαρκή 

συντήρηση, που οφείλεται µε τη σειρά της στην έλλειψη προσωπικού και σε 

ανεπαρκή εκπαίδευση.  Τα προβλήµατα στο σύστηµα τροφοδοσίας αποδίδονται 

τόσο στην έλλειψη επαρκών πληροφοριών από τον προµηθευτή, όσο και στην 

έλλειψη συντήρησης, αιτία που εµφανίζεται και πάλι εξαιτίας έλλειψης σχετικού 

προσωπικού. 

 

4.1.2.3.  Πρωταρχικές Αιτίες ∆ηµιουργίας Φύρας Γραµµής Παραγωγής 

3/UC1200 

 

Τέλος, σχετικά µε τη Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200, Σχ. 4.7 στην επόµενη 

σελίδα, παρουσιάζεται η διερεύνηση των αιτιών, υπό µορφή ∆ιαγράµµατός 

Ishikawa, των κυριοτέρων από τους παράγοντες δηµιουργίας φύρας, όπως 

αυτοί αναγνωρίστηκαν µε τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.   
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Και πάλι οι Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα της Γραµµής 

Παραγωγής, οι Ελαττωµατικές Α’ Ύλες και τα Μηχανολογικά Προβλήµατα, 

προέρχονται από τις ίδιες αιτίες, από τις οποίες προέρχονται και τα αντίστοιχα 

Προβλήµατα της 2ης Γραµµής Παραγωγής.  Ο µόνος παράγοντας δηµιουργίας 

scrap που έχρηζε εξέτασης µόνο σε αυτή τη Γραµµή Παραγωγής ήταν η λήψη 

∆ειγµάτων, ο οποίος όµως οφείλεται αποκλειστικά στις διαδικασίες ελέγχου των 

προϊόντων τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής, όσο και από το Εργαστήριο 

Ποιοτικού Ελέγχου. 

 

4.2.  Ερµηνεία Ευρηµάτων 

 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι αιτίες εµφάνισης φύρας κατά την 

παραγωγική δραστηριότητα της υπό µελέτη εταιρείας λαµβάνουν χώρα εξαιτίας 

ως επί των πλείστων κοινών παραγόντων.  Όπως όµως έχει προαναφερθεί 

(§3.2.1), ένα από τα µειονεκτήµατα του ∆ιαγράµµατος Ishikawa είναι ότι δεν 

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη βαρύτητα µε την οποία η κάθε πρωταρχική 

αιτία “συνεισφέρει” ουσιαστικά στην εκδήλωση του προβλήµατος.  Στη παρούσα 

εργασία γίνεται µια προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα µε ποιοτικό 

τρόπο, όπως φαίνεται στον Πιν. 4.2 στη µεθεπόµενη σελίδα.  Στον Πίνακα αυτό 

παρουσιάζεται η συχνότητα “εµπλοκής” µε διαφορετικό τρόπο κάθε 

πρωταρχικής αιτίας εµφάνισης φύρας ανά παράγοντα εµφάνισης φύρας, µε 

σηµειωµένη κάθε φορά και την αντίστοιχη Γραµµή Παραγωγής.  Για 

παράδειγµα, η Έλλειψη Προσωπικού “εµπλέκεται”, ως ένα ποσοστό, στην 

εκδήλωση Μηχανολογικών Προβληµάτων µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 

στην 1η (1/UC100), µε δύο διαφορετικούς τρόπους στη 2η (2/UC250) και µε 
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δύο διαφορετικούς τρόπους στην 3η Γραµµή Παραγωγής (3/UC1200).  Συνολικά 

δηλαδή “εµφανίζεται” δώδεκα φορές στις 3 Γραµµές Παραγωγής.  Τα 

µειονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής αναλύονται στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

Η τελευταία στήλη του Πιν. 4.2 λοιπόν µπορεί να αποτελέσει ένα ποιοτικό µέτρο 

της ιεράρχησης της προτεραιότητας αντιµετώπισης κάθε πρωταρχικής αιτίας, 

καθώς όσο πιο πολλές φορές “εµφανίζεται” κάποια αιτία, η αντιµετώπισή της 

είναι πιο πιθανό να µειώσει συνολικά το πρόβληµα, καθώς θα εκδηλώνονται µε 

µικρότερη ένταση περισσότεροι παράγοντες που συνεπάγονται το πρόβληµα 

αυτό. Τέλος, για µια ένδειξη αυτής της έντασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

τελευταία σειρά του Πιν. 4.2, συγκρίνοντας το ποσοστό “εµφάνισης” της αιτίας 

αυτής στη συνολική εκδήλωση του κάθε παράγοντα. 

 

Αυτή βέβαια η ιεράρχηση θα πρέπει να γίνει σε συνδυασµό µε τα Σχ. 4.1 – 4.7, 

καθώς θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη και η σχετική βαρύτητα του παράγοντα 

που θα αντιµετωπίζεται κάθε φορά στην εµφάνιση του υπό εξέταση 

προβλήµατος.  Αυτό γιατί, όπως είναι φανερό, δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι 

ένας µεγάλος αριθµός “εµπλοκής” µε διαφορετικούς τρόπους µιας αιτίας στην 

εµφάνιση ενός ή πολλών παραγόντων εκδήλωσης του προβλήµατος θα παίξει 

σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση του τελευταίου, αν οι παράγοντες αυτοί 

έχουν µικρή “συνεισφορά” σε αυτήν την εκδήλωση. 
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Πίνακας 4.2.  Πρωταρχικές Αιτίες Εµφάνισης Φύρας στην “PLASTIC PIPES Srl” 

Αιτίες Εµφάνισης Scrap 

Παράγοντες Εµφάνισης Scrap 
Σύνολο 

Εµφανίσεων 

Αιτίας 

Προγραµ. 

Εκ./Σταµ. 

(Start Up) 

Αλλαγή 

Παραµ. Παρ. 

(Parameters) 

Ελαττωµ.  

Α’ Ύλες  

(Raw Mat.) 

Μηχ/κά 

Προβλήµατα 

(Mechanical) 

∆είγµατα  Μηχανή 

∆ιάτρησης 

(Perforator) (Samples) 

Έλλειψη Προσοχής − − − 1η(1) − 1η(1), 2η(1) 3 

Έλλειψη Γραπτών 

Οδηγιών 
− 1η(1) − 1η(2) − 1η(2), 2η(2) 7 

Έλλειψη Προσωπικού − − − 
1η(4), 2η(2), 

3η(2) 
− 1η(2), 2η(2) 12 

Ανεπαρκής Εκπαίδευση − 1η(2) − 
1η(1), 2η(1), 

3η(1) 
− 1η(2), 2η(2) 9 

Ανεπαρκής Προγ/σµός − − − 1η(1) −  1 

Ανεπαρκής Πληροφόρηση − 1η(1) − 
1η(3), 2η(1), 

3η(1) 
− 1η(1), 2η(1) 8 

Μείωση Κόστους 
1η(4), 2η(4), 

3η(4) 
− 

1η(1), 2η(1), 

3η(1) 
− − 1η(2), 2η(2) 19 

Έλλειψη Εµπειρίας − 1η(1) − − − − 1 

Μη Ξεκάθαρες 

Προφορικές Εντολές 
− 1η(1) − − − − 1 

Ανεπαρκής ∆ιαδικασία 

∆ιαχείρισης Μη-

Συµµορφώσεων 

− − 
1η(1), 2η(1), 

3η(1) 
− − − 3 

∆οκιµή Α’ Υλών − − 
1η(1), 2η(1), 

3η(1) 
− − − 3 

∆ιαδικασία Ελέγχου 

Προϊόντων 
− − − − 3η(1) − 1 

Σύνολο Εµφανίσεων 

Αιτίας 
12 6 9 20 1 16 − 
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Με βάση λοιπόν τον Πιν. 4.2, φαίνεται ότι η προσπάθεια µείωσης του κόστους 

παραγωγής από την πλευρά της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, σε διάφορους τοµείς 

της παραγωγικής της δραστηριότητας, είναι µια από τις κυριότερες πρωταρχικές 

αιτίες εµφάνισης φύρας.  Μια προσεκτικότερη ανάγνωση της σχετικής γραµµής 

του παραπάνω Πίνακα, αποκαλύπτει ότι η αιτία αυτή σχετίζεται µε τις 

Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα των Γραµµών Παραγωγής.  

Σύµφωνα µε το Σχ. 4.1, αυτός είναι και ο κυριότερος παράγοντας εµφάνισης 

φύρας συνολικά στην παραγωγική διαδικασία (29.92% της συνολικής 

ποσότητας), καθώς αποτελεί τον αντίστοιχο κυριότερο παράγοντα στην 2η και 

στην 3η Γραµµή Παραγωγής (Σχ. 4.3 και 4.4, αντίστοιχα) και τον αντίστοιχο 

δεύτερο στην 1η Γραµµή Παραγωγής (Σχ. 4.2).  Ακόµα µεγαλύτερο κίνητρο για 

την αντιµετώπιση αυτής της αιτίας, είναι ότι αυτή αποτελεί και το µοναδικό 

λόγο, εξαιτίας του οποίου εκδηλώνεται ο συγκεκριµένος παράγοντας, Πιν. 4.2 

και Σχ. 4.5 – 4.7, αντίστοιχα.  Άρα, µε την αντιµετώπισή της, αντιµετωπίζεται 

εξ’ ολοκλήρου το συγκεκριµένο πρόβληµα.   

 

Ακόµα, στην αναγκαιότητα επανεκτίµησης της γενικότερης πολιτικής της 

∆ιοίκησης της Εταιρείας να προσπαθεί να µειώσει το κόστος παραγωγής, δεν 

πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι σε αυτήν οφείλεται, κατά ένα 

µεγάλο ποσοστό, η εκδήλωση και του δεύτερου κατά σειρά “βαρύτητας” 

παράγοντα εµφάνισης φύρας (µε 21.94% της συνολικής “παραγόµενης” 

ποσότητας φύρας), αυτού των Ελαττωµατικών Α’ Υλών, τόσο στην 1η, όσο 

κυρίως στις 2 υπόλοιπες Γραµµές Παραγωγής, άρα και συνολικά (Πιν. 4.2 και 

Σχ. 4.1 – 4.7).  Τέλος, από τον Πιν. 4.2 και τα Σχ. 4.5 – 4.6, γίνεται αντιληπτό 

ότι η αλλαγή αυτής της πολιτικής θα συνεισφέρει ακόµα περαιτέρω στη µείωση 
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του προβλήµατος, καθώς είναι µια από τις κυριότερες πρωταρχικές αιτίες 

εκδήλωσης του τέταρτου κατά σειρά αναγκαιότητας αντιµετώπισης παράγοντα 

εµφάνισής του, των δυσλειτουργιών της ∆ιατρητικής Μηχανής, Σχ. 4.1.   

 

Τέλος, κρίνεται εδώ ιδιαίτερα σηµαντικό να υπενθυµιστεί ότι, όπως αναφέρθηκε 

στο προηγούµενο κεφάλαιο (§3.2.2.1), για την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αντιστοιχούσαν σε 181 ηµέρες 

παραγωγής στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, 92 ηµέρες παραγωγής στη 

Γραµµή Παραγωγής 2/UC250 και 70 ηµέρες παραγωγής στη Γραµµή Παραγωγής 

3/UC1200 (συνολικές ηµέρες λειτουργίας της κάθε Γραµµής Παραγωγής το 

2011).  Επίσης, ακόµα και έτσι, η µεγαλύτερες ποσότητες φύρας σε απόλυτους 

αριθµούς (kg) προέρχονται κατά σειρά από την 3η και τη 2η Γραµµή Παραγωγής 

(Πιν. 4.1).  Από τα παραπάνω λοιπόν διαπιστώνεται ότι µια πιθανή µελλοντική 

αύξηση της παραγωγής στις δύο τελευταίες Γραµµές Παραγωγής θα έχει ως 

συνέπεια µεγάλη συγκριτικά αύξηση στην ποσότητα της καταγραφόµενης 

φύρας, αν η προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής συνεχιστεί µε τον 

τρόπο που έλαβε χώρα το 2011. 

 

Τα κίνητρα της ∆ιοίκησης της Εταιρίας για την προσπάθεια της µείωσης του 

κόστους παραγωγής είναι εύκολα αντιληπτά.  Το δυσµενές οικονοµικό 

περιβάλλον που επικρατεί τα τελευταία χρόνια έχει ως συνέπεια τη µείωση του 

όγκου των πωλήσεων, την αύξηση του ανταγωνισµού, τη δυσκολία εύρεσης 

Ξένων Κεφαλαίων, τη µείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων κοκ.  Η πρώτη 

αντίδραση κάθε ∆ιοίκησης µιας εταιρίας είναι να προσπαθήσει να µειώσει όλα τα 

έξοδα, λειτουργικά, παραγωγής, τον όγκο των δεσµευµένων κεφαλαίων κλπ.  
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Συνήθως αυτή η προσπάθεια έχει άµεσα θετικά αποτελέσµατα, οι 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της όµως πρέπει να διερευνώνται προσεκτικά. 

 

Μια άλλη πρωταρχική αιτία εκδήλωσης του υπό εξέταση προβλήµατος µε 

µεγάλη συχνότητα “εµφάνισης” είναι η έλλειψη προσωπικού, όπως προκύπτει 

από τον Πιν. 4.2.  Στον ίδιο Πίνακα και στα Σχ. 4.5 – 4.7 φαίνεται καθαρά ότι 

αυτή η αιτία σχετίζεται, ως ένα µεγάλο σχετικά βαθµό, µε την εκδήλωση 

Μηχανολογικών Προβληµάτων και δυσλειτουργιών της Μηχανής ∆ιάτρησης, 

που παρεµπιπτόντως αποτελούν και τον τρίτο και τέταρτο παράγοντα εµφάνισης 

scrap συνολικά, Σχ. 4.1.   

 

Η έλλειψη προσωπικού σχετίζεται µε την προσπάθεια αποφυγής της αύξησης 

των εξόδων (µη πρόσληψη επιπλέον προσωπικού) και ταυτόχρονα αύξησης των 

εσόδων της επιχείρησης, από πλευράς της ∆ιοίκησης της τελευταίας.  Το 

δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που προαναφέρθηκε, όχι µόνο αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για την απόφαση αύξησης του προσωπικού, αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις οδηγεί και σε απότοµες αυξοµειώσεις της έντασης 

παραγωγής.  Υπάρχουν δηλαδή περίοδοι που το προσωπικό είναι πλεονάζων και 

κάποιες άλλες που ισχύει ακριβώς το αντίθετο.  Ο Προγραµµατισµός δηλαδή της 

Παραγωγής πολλές φορές δεν γίνεται µε βάση τις δυνατότητες του υπάρχοντος 

ανθρωπίνου δυναµικού, αλλά µε κριτήριο την άµεση εκτέλεση κάποιας 

παραγγελίας.  Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, όπως και στην υπό µελέτη 

εταιρεία, αυτό επιτυγχάνεται, αρχικά σε διοικητικό επίπεδο, µε την ανάθεση 

πολλών αρµοδιοτήτων στα ανώτερα ή µεσαία στελέχη.  Αυτό όµως µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα τη µη επαρκή διεκπεραίωση κάποιων εργασιών, που 
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συνήθως είναι η επίβλεψη ή ο έλεγχος της σωστής εκπλήρωσης κάποιας 

εργασίας.  Σε εκτελεστικό επίπεδο, δηλ. σε επίπεδο παραγωγής, η υλοποίηση 

ενός Προγράµµατος Παραγωγής, στις περιπτώσεις που δεν συνάδει µε τις 

δυνατότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού, επιτυγχάνεται µε την 

απασχόληση στην παραγωγή προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, που συνήθως 

είναι οι Τεχνικοί Συντήρησης (βλ. §3.1.3).  Το γεγονός αυτό όµως έχει ως 

αποτέλεσµα τη µη υλοποίηση προγραµµατισµένης συντήρησης για κάποια 

χρονικά διαστήµατα, που είναι µια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την 

οµαλή λειτουργία παραγωγικών µονάδων που βασίζονται στο µηχανολογικό 

τους εξοπλισµό.  Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στην 1η 

Γραµµή Παραγωγής, οποία έχει αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο από τις άλλες δύο 

κατά το 2011 (181 ηµέρες παραγωγής έναντι 92 και 70, αντίστοιχα), και άρα 

στην οποία οι απαιτήσεις για Συντήρηση ήταν αυξηµένες, τα Μηχανολογικά 

Προβλήµατα που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού (Σχ. 4.5 και Πιν. 

4.2), αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα δηµιουργίας φύρας (Σχ. 4.2). 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίν. 4.2 και στα Σχ. 4.5 – 4.7 µε την εκδήλωση των 

δύο προαναφερόµενων σηµαντικών (Σχ. 4.1) παραγόντων εµφάνισης φύρας, 

δηλαδή την ύπαρξη Μηχανολογικών Προβληµάτων και δυσλειτουργιών της 

Μηχανής ∆ιάτρησης, σχετίζονται ως ένα µεγάλο σχετικά βαθµό, διαφορετικό 

βέβαια η κάθε µία, και οι δύο άλλες συχνότερα “εµφανιζόµενες” σχετικές 

πρωταρχικές αιτίες, αυτές της ανεπαρκούς εκπαίδευσης και της έλλειψης 

πληροφόρησης.  Παράλληλα φαίνεται ότι σε αυτές τις δύο αιτίες οφείλεται ως 

ένα µεγάλο βαθµό και η εµφάνιση φύρας µέσω της Αλλαγής των Παραµέτρων 
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παραγωγής, ενός από τις λιγότερο βέβαια “σηµαντικούς”, αλλά σίγουρα όχι 

αµελητέου, σχετικού παράγοντα.   

 

Η ανεπαρκής εκπαίδευση µπορεί να αποδοθεί σε έναν αριθµό γεγονότων.  

Αρχικά, φαίνεται ότι σχετίζεται µε την προαναφερόµενη εποχική έλλειψη 

προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας που αυτή συνεπάγεται.  Η απασχόληση 

Τεχνικών Συντήρησης στην παραγωγή και Προϊσταµένων Βάρδιας στη 

συντήρηση αυτόµατα συνεπάγεται ότι κάποιες εργασίες θα διεκπεραιωθούν από 

ανεπαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό.  Βέβαια, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε, όσο 

είναι δυνατόν, όταν σε κάποιον εργαζόµενο ανατίθενται εργασίες που 

“ανήκουν” σε άλλο Τµήµα, αυτές να µην είναι οι πλέον σηµαντικές και να έχει 

υπάρξει µια σχετική εκπαίδευση.  Η πρακτική αυτή όµως µπορεί µόνο να 

περιορίσει την εκδήλωση προβληµάτων και όχι να την αντιµετωπίσει 

ολοκληρωτικά.   

 

Παράλληλα, γίνεται φανερό ότι αν η επιχείρηση λειτουργεί µε έναν τέτοιο 

τρόπο, υπάρχουν µεγάλες περίοδοι κατά τις οποίες δεν υπάρχει ο απαραίτητος 

χρόνος για να λάβει χώρα κάποιου είδους εκπαίδευση.  Η εκπαίδευση όµως είναι 

µια διαδικασία που επιβάλλεται να είναι συνεχής, ώστε να έχει τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα.  Αυτό θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί, ως ένα 

βαθµό, µε τον πολύ καλό προγραµµατισµό της ώστε να λαµβάνει χώρα σε 

περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος.  Αυτή όµως είναι 

ευθύνη των στελεχών της επιχείρησης, που φαίνεται ότι δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει είτε τη σηµασία της εκπαίδευσης, είτε πολύ απλά την ύπαρξη 

του συγκεκριµένου προβλήµατος.   
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Το γεγονός ότι στα αίτια της ανεπαρκούς εκπαίδευσης και της έλλειψης 

πληροφόρησης αποδίδεται, ως κάποιο βαθµό, η εκδήλωση των ίδιων 

παραγόντων εµφάνισης του προβλήµατος (Μηχανολογικά Προβλήµατα, Μηχανή 

∆ιάτρησης και Αλλαγή Παραµέτρων), και σχετικά µε την ίδια “βαρύτητα”, 

αποτελεί µια ισχυρή ένδειξη ότι τα αίτια αυτά σχετίζονται µεταξύ τους.  

Πράγµατι, µπορεί να υποστηριχθεί ότι αν δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση 

για κάποια χαρακτηριστικά του µηχανολογικού εξοπλισµού, τον τρόπο 

λειτουργίας του, πιθανά προβλήµατα που µπορεί να παρουσιάσει και πώς αυτά 

µπορεί να αντιµετωπιστούν κοκ, δεν µπορεί να υπάρξει και αντίστοιχη 

εκπαίδευση του προσωπικού.  Η ανεπαρκής πληροφόρηση δηλαδή µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη µη σωστή ρύθµιση και συντήρηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού, και άρα την εµφάνιση αντίστοιχων προβληµάτων, 

αλλά και τη λανθασµένη (ή έστω σωστή αλλά µε µεγαλύτερο κόστος) 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.  Είναι επίσης σίγουρο ότι έχει ως 

συνέπεια τη µη σωστή χρήση του εξοπλισµού και τη µη βέλτιστη αντιµετώπιση 

προβληµάτων και κατά τη διάρκεια της παραγωγής σε αρκετές περιπτώσεις. 

 

Η έλλειψη γραπτών οδηγιών σχετίζεται και αυτή, µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο, 

όπως και οι προαναφερόµενες αιτίες, µε τους ίδιους παράγοντες εµφάνισης 

φύρας στην υπό µελέτη εταιρεία, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες Γραµµές 

Παραγωγής, Πίν. 4.2 και στα Σχ. 4.5 – 4.6.  Η ύπαρξη γραπτών οδηγιών, µε 

απλό και ξεκάθαρο τρόπο, είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εύρυθµη λειτουργία µιας παραγωγικής µονάδας, καθώς όχι µόνο οδηγεί 

στη βέλτιστη διαχείριση χρόνου, αλλά και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να γίνει 
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κάποιο λάθος από τους Τεχνικούς στη συντήρηση ή τους Εργάτες στην 

παραγωγή. 

 

Αυτή η πρωταρχική αιτία αντιµετωπίζεται ξεχωριστά από τις άλλες που είναι 

παρόµοιες µε αυτή, καθώς ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα κοινό µεταξύ τους.  

Είναι προφανές ότι η ευθύνη για την έλλειψη γραπτών οδηγιών βαρύνει 

αποκλειστικά τους Υπεύθυνους του κάθε Τµήµατος, και οφείλεται µάλλον 

περισσότερο στη µη κατανόηση εκ µέρους τους της σηµασίας ύπαρξής τους, 

παρά στην έλλειψη χρόνου για τη συγγραφή τους. 

 

Η επόµενη “κατηγορία” πρωταρχικών αιτιών, ανάλογα µε τη συχνότητα 

εκδήλωσής τους στον Πιν. 4.2, αποτελείται από την Έλλειψη Προσοχής, την 

Ανεπαρκή ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Μη-Συµµορφώσεων και στη ∆οκιµή Α’ Υλών.  

Η ευθύνη για Έλλειψη Προσοχής από πλευράς των εργαζοµένων, που συνδέεται 

µε την εκδήλωση προβληµάτων στον Μηχανολογικό Εξοπλισµό και τη Μηχανή 

∆ιάτρησης, Πιν. 4.2 και Σχ. 5 και 6, µπορεί εύκολα, σε πρώτο επίπεδο, να 

αποδοθεί αποκλειστικά στους ίδιους.  Μπορεί να υποστηριχθεί όµως ότι, ως ένα 

βαθµό, οφείλεται και στον εποχικό υπερβολικό φόρτο εργασίας, αλλά και στη 

µη κατανόηση εκ µέρους των εργαζοµένων των επιπτώσεων κάποιων πιθανών 

λαθών τους.  Ευθύνη για την ύπαρξη των δύο τελευταίων φαινοµένων έχουν 

τόσο η ∆ιοίκηση, όσο και οι Υπεύθυνοι Τµηµάτων της εταιρείας. 

 

Η Ανεπαρκής ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Μη-Συµµορφώσεων και η ∆οκιµή Α’ Υλών 

σχετίζονται αποκλειστικά µε την εµφάνιση, ως ένα βαθµό, του παράγοντα της 

χρήσης Ελαττωµατικών Α’ Υλών, Πιν. 4.2 και Σχ. 4.5 – 4.7, που είναι ο 
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δεύτερος κυριότερος στην “παραγωγή” φύρας στην υπό µελέτη εταιρεία.  Η 

∆ιαχείριση Μη-Συµµορφώσεων αποτελεί µια πολύ σηµαντική διαδικασία για τον 

εντοπισµό δυσλειτουργιών/προβληµάτων σε µια εταιρεία και, άρα, την επίλυσή 

τους.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση µια σωστή σχετική διαδικασία θα έκανε 

δυνατή την ταυτοποίηση των προµηθευτών εκείνων που δηµιουργούν το 

µεγαλύτερο πρόβληµα, κάτι που στη συνέχεια θα οδηγούσε όχι µόνο στην 

απαίτηση σχετικών αποζηµιώσεων, αλλά µέσω αυτών και στην παροχή κινήτρου 

στους προµηθευτές να βελτιώσουν το προϊόν τους ή ακόµα και στον 

περιορισµό/αποκλεισµό της συνεργασίας µαζί τους.  Είναι προφανές ότι για την 

ανεπάρκεια της συγκεκριµένης διαδικασίας ευθύνη φέρουν η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας και ο Υπεύθυνος του Τµήµατος Συστήµατος Ποιότητας.  Από την άλλη, 

η ∆οκιµή Α’ Υλών (οι οποίες προφανώς έχουν ήδη περάσει από έλεγχο στο 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου), αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

λειτουργίες, καθώς µε αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η εύρεση και τελικά 

χρήση καινούργιων Α’ Υλών, µε όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται (ίσως 

καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής, ύπαρξη περισσότερων προµηθευτών και άρα 

ισχυρότερη διαπραγµατευτική ικανότητα κλπ).  Η φύρα από Α’ Ύλες που 

δοκιµάζονται και τελικά δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν αποτελεί κάτι που 

πρέπει η εταιρεία να αποδεχτεί και το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να βρει 

τρόπους µείωσης του αντίστοιχου κόστους. 

 

Οι τρεις επόµενες αιτίες, όπως αυτές αξιολογήθηκαν µε βάση τον Πιν. 4.2, είναι 

ο Ανεπαρκής Προγραµµατισµός, η Έλλειψη Εµπειρίας και οι µη Ξεκάθαρες 

Προφορικές Εντολές.  Και οι τρεις παραπάνω αιτίες συνδέονται µε την εµφάνιση 

φύρας στη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, η πρώτη ως ένα µικρό βαθµό µε τα 
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Μηχανολογικά Προβλήµατα και οι άλλες ως ένα σχετικά µεγάλο βαθµό η 

καθεµία µε τις Αλλαγές στις Παραµέτρους Παραγωγής, Πιν. 4.2 και Σχ. 4.5.  

Εύκολα γίνεται αντιληπτή η µικρή, σχετικά, προτεραιότητα αντιµετώπισης 

αυτών των αιτιών, όπως αυτή προσδιορίζεται ποιοτικά στην παρούσα εργασία.  

Παράλληλα όµως είναι φανερό ότι ο Ανεπαρκής Προγραµµατισµός (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση στην προµήθεια ανταλλακτικών) και οι µη Ξεκάθαρες 

Προφορικές Εντολές βαρύνουν αποκλειστικά τους Υπεύθυνους των Τµηµάτων 

και είναι φαινόµενα τα οποία µπορούν σχετικά εύκολα να εξαλειφθούν.  Η 

Έλλειψη Εµπειρίας από τους εργαζοµένους από την άλλη µεριά είναι ένα 

πρόβληµα µε το οποίο έρχεται αντιµέτωπο κάθε παραγωγικό τµήµα και 

αντιµετωπίζεται µόνο µε την πάροδο του χρόνου. 

 

Τέλος, η φύρα που προέρχεται από τη λήψη ∆ειγµάτων, ένα όχι αµελητέο 

πρόβληµα (Σχ. 4.1), συνδέεται αποκλειστικά µε τη Γραµµή Παραγωγής 

3/UC1200 (Πιν. 4.2 και Σχ. 4.2 – 4.4).  Αυτό συµβαίνει γιατί, ενώ σύµφωνα µε 

τη ∆ιαδικασία Ελέγχου των Προϊόντων, αποκλειστικά εξαιτίας της οποίας 

εµφανίζεται αυτή η φύρα (Πιν. 4.2 και Σχ. 4.7), το µήκος των δειγµάτων είναι 

σταθερό για όλα τα προϊόντα, σε αυτή τη Γραµµή Παραγωγής παράγονται τα 

προϊόντα µε µεγαλύτερο βάρος (kg/m).  Η φύρα αυτή είναι κάτι που η εταιρεία 

έχει αποδεχτεί, καθώς έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η ∆ιαδικασία Ελέγχου 

των Προϊόντων που ακολουθείται αποτρέπει τη διάθεση Μη Συµµορφούµενων 

Προϊόντων, κάτι που θα είχε πολλαπλάσιο κόστος για την εταιρεία σε πολλά 

επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο µέρη.  Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας, καθώς και κάποιες προτάσεις για µελλοντική έρευνα, µε την οποία θα 

µπορούσαν να υπερκεραστούν οι αδυναµίες και οι περιορισµοί της πρώτης.  Στη 

συνέχεια αναπτύσσονται συγκεκριµένες προτάσεις, µέσω των οποίων πιστεύεται 

ότι είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί, ως ένα βαθµό, το πρόβληµα που εξετάζεται 

εδώ, κάτι που θα είχε προφανή οικονοµικά οφέλη για την υπό εξέταση εταιρεία.   

 

5.1.  Συµπεράσµατα και Αδυναµίες Μελέτης – Μελλοντική Έρευνα 

 

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά τα συµπεράσµατα που παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο, µε αναφορές στα µειονεκτήµατα της 

ακολουθούµενης για την εξαγωγή τους µεθόδου, ενώ ακολουθούν και κάποιες 

προτάσεις για µελλοντική, συναφή µε την παρούσα, έρευνα. 

 

5.1.1.  Συµπεράσµατα και Αδυναµίες Μελέτης 

 

Σε αυτό το µέρος του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται µε συνοπτικό τρόπο 

τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας.   
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5.1.1.1.  Συµπεράσµατα 

 

Όπως προέκυψε κατά την επεξεργασία των δεδοµένων (Κεφ. 4) που 

συλλέχθηκαν µε τον τρόπο που παρουσιάζεται στο Κεφ. 3, κατά την 

παραγωγική διαδικασία της “PLASTIC PIPES SRL” δηµιουργείται φύρα εξαιτίας 

ενός αριθµού παραγόντων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κοινοί και για 

τις τρεις Γραµµές Παραγωγής. 

 

Η ιεράρχησή τους, ως προς την προτεραιότητα αντιµετώπισής τους, έγινε µε 

χρήση ∆ιαγραµµάτων Pareto (Σχ. 4.1 – 4.4) µε βάση τη “συνεισφορά” του 

καθενός στην εκδήλωση του εξεταζόµενου προβλήµατος, και είναι η εξής: 

 

1. Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα (Start Up) των Γραµµών 

Παραγωγής, µε το 29.92% (Σχ. 4.1) της συνολικής “παραγόµενης” 

ποσότητας φύρας να οφείλεται σε αυτές.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτός ο 

παράγοντας αποτελεί τον κυριότερο λόγο εκδήλωσης αυτού του 

προβλήµατος στη 2η και στην 3η Γραµµή Παραγωγής (µε αντίστοιχες 

“συνεισφορές” 31.26%, Σχ. 4.3, και 34.49%, Σχ. 4.4), ενώ αποτελεί και 

τον δεύτερο αντίστοιχο λόγο στην 1η Γραµµή (αντίστοιχη “συνεισφορά” 

17.21%).  Η σηµασία αντιµετώπισης αυτού του παράγοντα γίνεται ακόµα 

πιο εµφανής, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες φύρας, 

σε απόλυτους αριθµούς, προέρχονται κατά σειρά από την 3η και τη 2η 

Γραµµή Παραγωγής (Πιν. 4.1), ενώ παράλληλα αυτές αξιοποιήθηκαν 

στην παραγωγή πολύ λιγότερες ηµέρες από την 1η Γραµµή Παραγωγής 

κατά το 2011 (70, 92 και 181 ηµέρες παραγωγής, αντίστοιχα)  
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2. Ελαττωµατικές Α’ Ύλες (Raw Materials), που ευθύνονται για το 21.94% 

της συνολικής καταγραφόµενης ποσότητας φύρας (Σχ. 4.1).  Ο ίδιος µε 

προηγουµένως λόγος καθιστά επιτακτική την αντιµετώπιση αυτού του 

παράγοντα, καθώς σε αυτόν αποδίδονται το 29.35% και το 18.81% των 

ποσοτήτων φύρας που προέκυψαν κατά την παραγωγή στις Γραµµές 

Παραγωγής 3/UC1200 και 2/UC250, αντίστοιχα, καταλαµβάνοντας τη 2η 

θέση στις σχετικές ιεραρχήσεις (Σχ. 4.3 και 4.4). 

3. Μηχανολογικά Προβλήµατα (Mechanical) στα οποία αποδίδεται το 

16.92% της συνολικής παραγόµενης ποσότητας φύρας (Σχ. 4.1).  Αξίζει 

εδώ να σηµειωθεί ότι εξαιτίας τέτοιου είδους προβληµάτων προέκυψε η 

µεγαλύτερη ποσότητα φύρας στην 1η Γραµµή Παραγωγής (34.52%, Σχ. 

4.2), ενώ αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα που δηµιουργεί αυτό 

το πρόβληµα στη 2η Γραµµή Παραγωγής (16.25%, Σχ. 4.3). 

4. Μηχανή ∆ιάτρησης (Perforator), οι δυσλειτουργίες της οποίας είχαν ως 

συνέπεια την “παραγωγή” του 9.80% της συνολικής ποσότητας φύρας 

που καταγράφηκε, Σχ. 4.1.  Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι αυτός ο 

παράγοντας σχετίζεται µόνο µε την 1η (14.92% “συνεισφορά” και 3η θέση 

στη σχετική κατάταξη, Σχ. 4.2) και τη 2η Γραµµή Παραγωγής (16.25% 

“συνεισφορά” και 4η θέση στη σχετική κατάταξη, Σχ. 4.3).  

5. Αλλαγή Παραµέτρων Παραγωγής (Parameters) στις Γραµµές Παραγωγής 

κατά την παραγωγή, µε το 8.79% (Σχ. 4.1) της συνολικής 

“παραγόµενης” ποσότητας φύρας να οφείλεται σε αυτές.  Την ίδια, 5η 

θέση, καταλαµβάνει αυτός ο παράγοντας και στις σχετικές κατατάξεις της 

1ης, 2ης και 3ης Γραµµής Παραγωγής, µε τα αντίστοιχα ποσοστά 
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“συνεισφοράς” να είναι ίσα µε 11.28%, 7.05% και 7.72% (Σχ. 4.2 – 

4.4). 

6. ∆είγµατα (Samples) στη λήψη των οποίων αποδίδεται το 8.19% της 

συνολικής παραγόµενης ποσότητας φύρας (Σχ. 4.1).  Πρέπει εδώ να 

σηµειωθεί ότι εξαιτίας το πολύ µεγαλύτερο µέρος αυτής της ποσότητας 

προέρχεται από την 3η Γραµµή Παραγωγής, στην οποία καταλαµβάνει την 

3η θέση στην αντίστοιχη κατάταξη (14.99%, Σχ. 4.4). 

7. ∆ιακοπές στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος (Power), Συσσωρευµένες 

Ακαθαρσίες κατά την Παραγωγή (Impurities) και δυσλειτουργιών της 

Μηχανής Κοπής (Cutter), που χρησιµοποιείται µόνο στη Γραµµή 

Παραγωγής 3/UC1200, παράγοντες η “συνεισφορά” των οποίων στην 

εµφάνιση φύρας, τόσο συνολικά (Σχ. 4.1), όσο στην κάθε µία Γραµµή 

Παραγωγής ξεχωριστά, (Σχ. 4.3 – 4.5), είναι τέτοιου µεγέθους, που 

κρίνεται ότι η περαιτέρω διερεύνησή τους δεν είναι άµεσης 

προτεραιότητας. 

 

Η διερεύνηση των πρωταρχικών αιτιών, εξαιτίας των οποίων εµφανίζονται οι 

παραπάνω παράγοντες, έγινε µε τη βοήθεια ∆ιαγραµµάτων Ishikawa, Σχ. 4.5 – 

4.7, για την κάθε Γραµµή Παραγωγής ξεχωριστά. 

 

Από αυτά προέκυψε το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αιτίες 

που εντοπίστηκαν συµβάλουν στην εκδήλωση όχι µόνο παραπάνω από ενός από 

τους παραπάνω παράγοντες, αλλά και στην εκδήλωση του ίδιου παράγοντα µε 

διαφορετικούς τρόπους.  Με βάση αυτό το συµπέρασµα επιχειρήθηκε η ποιοτική 
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κατάταξη των καταγραφόµενων αιτιών και πάλι ως προς την αµεσότητα της 

ανάγκης αντιµετώπισής τους, Πιν. 4.2. 

 

Με βάση αυτήν την κατάταξη φαίνεται ότι η προσπάθεια µείωσης του κόστους 

παραγωγής από την πλευρά της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, σε διάφορους τοµείς 

της παραγωγικής της δραστηριότητας, συµβάλλει ποικιλοτρόπως στην εµφάνιση 

φύρας κατά την παραγωγική δραστηριότητα της υπό µελέτη εταιρείας.  Η 

αναγκαιότητα επανεξέτασης αυτής της πολιτικής φαντάζει ακόµα 

σηµαντικότερη, καθώς αυτή η ποικιλία “σύνδεσης” παρατηρείται µε τους 

σηµαντικότερους από τους προαναφερόµενους παράγοντες εκδήλωσης του 

προβλήµατος.   

 

Από την ανάλυση που έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο προέκυψε το 

συµπέρασµα ότι η έλλειψη προσωπικού είναι ακόµα µια αιτία, στην οποία µπορεί 

να αποδοθεί ως ένα βαθµό, µε διάφορους τρόπους, η εκδήλωση του 

προβλήµατος που µελετάται εδώ.  Η έλλειψη αυτή φαίνεται να συνδέεται και 

αυτή, µε πιο έµµεσο τρόπο, µε το υπάρχων οικονοµικό περιβάλλον και την 

προσπάθεια της ∆ιοίκησης της εταιρείας να αποφύγει την αύξηση των εξόδων 

λειτουργίας της. 

 

Συγκριτικά µικρότερο, αλλά σίγουρα σηµαντικό, ρόλο στην εµφάνιση φύρας 

παίζουν και οι άλλες δύο πρωταρχικές αιτίες που ταυτοποιήθηκαν, αυτές της 

ανεπαρκούς εκπαίδευσης και της έλλειψης πληροφόρησης.  Μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι τα δύο αυτά αίτια σχετίζονται ως ένα βαθµό µεταξύ τους, 

καθώς αν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες από τους προµηθευτές του 



Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

85 
 

µηχανολογικού εξοπλισµού, η εκπαίδευση του προσωπικού, σε ό,τι αφορά στη 

χρήση και συντήρησή του, θα ήταν καλύτερη.  Η έλλειψη επαρκούς 

εκπαίδευσης όµως µπορεί να αποδοθεί, ως κάποιο βαθµό, τόσο και στην 

προαναφερόµενη έλλειψη προσωπικού (και στον συνεπαγόµενο τρόπο 

λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής και Συντήρησης), όσο και στο µη σωστό 

προγραµµατισµό της από τους Υπεύθυνους των Τµηµάτων που εµπλέκονται 

στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Η έλλειψη γραπτών οδηγιών αποτελεί και αυτή µια από τις αιτίες εµφάνισης 

φύρας που χρήζει αντιµετώπισης, ίσως βέβαια όχι τόσο άµεσης όσο οι 

προηγούµενες.  Για την έλλειψη γραπτών οδηγιών όµως ευθύνονται 

αποκλειστικά οι Υπεύθυνοι του κάθε Τµήµατος, περισσότερο µάλλον επειδή δεν 

έχουν κατανοήσει πλήρως τη σηµασία ύπαρξής τους. 

 

Η ευθύνη για την έλλειψη προσοχής εκ µέρους των εργαζοµένων, αιτία στην 

οποία αποδίδεται ένα µικρότερο, συγκριτικά, ποσοστό της εκδήλωσης του 

προβλήµατος, µπορεί να αποδοθεί µε τη σειρά της, ως ένα βαθµό, στους ίδιους 

τους εργαζόµενους, αλλά και στη ∆ιοίκηση και τους Υπεύθυνους των Τµηµάτων, 

µέσω της ύπαρξης φόρτου εργασίας κάποιων ηµερών, αλλά και στη µη 

κατανόηση εκ µέρους των εργαζοµένων των επιπτώσεων κάποιων πιθανών 

λαθών τους. 

 

Άλλα φαινόµενα που ταυτοποιήθηκαν ως, σχετικά µικρότερης “βαρύτητας” από 

τις προηγούµενες, πρωταρχικές αιτίες εκδήλωσης του προβλήµατος είναι η 

ανεπαρκής διαδικασία διαχείρισης µη-συµµορφώσεων και η δοκιµή Α’ Υλών.  Η 
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διαχείριση µη-συµµορφώσεων αποτελεί µια πολύ σηµαντική διαδικασία για τον 

εντοπισµό δυσλειτουργιών/προβληµάτων σε µια εταιρεία και, άρα, την επίλυσή 

τους και ευθύνη για τη µη σωστή λειτουργία της φέρουν η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας και ο Υπεύθυνος του Τµήµατος Συστήµατος Ποιότητας.  Αντίθετα η 

δοκιµή Α’ Υλών είναι µια πολύ σηµαντική λειτουργία την οποία η εταιρεία δεν 

µπορεί να διακόψει ή να βελτιώσει στην κατεύθυνση της µείωσης της ποσότητας 

της “παραγόµενης” φύρας, παρά µόνο µένει να βρει τρόπους µείωσης του 

κόστους που δηµιουργείται. 

 

Ο ανεπαρκής προγραµµατισµός, οι µη ξεκάθαρες προφορικές εντολές και η 

έλλειψη εµπειρίας είναι οι τρεις επόµενες πρωταρχικές αιτίες εµφάνισης του υπό 

εξέταση προβλήµατος, µε µικρή, σχετικά, προτεραιότητα αντιµετώπισης, όπως 

αυτή προσδιορίζεται ποιοτικά στην παρούσα εργασία.  Εύκολα γίνεται αντιληπτό 

ότι η ύπαρξη των δύο πρώτων βαρύνει αποκλειστικά τους Υπεύθυνους των 

Τµηµάτων, ενώ η ύπαρξη της τρίτης είναι ένα πρόβληµα µε το οποίο έρχεται 

αντιµέτωπο κάθε παραγωγικό τµήµα και αντιµετωπίζεται µόνο µε την πάροδο 

του χρόνου. 

 

Τέλος, η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων “ευθύνεται” αποκλειστικά για τη 

φύρα που προέρχεται από τη λήψη δειγµάτων, ένα όχι αµελητέο πρόβληµα, 

αλλά είναι κάτι που η εµπειρία έχει αποδείξει ότι οδηγεί στην αποτροπή 

προβληµάτων που θα είχαν πολλαπλάσιο κόστος για την εταιρεία σε πολλά 

επίπεδα. 
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5.1.1.2.  Αδυναµίες Μελέτης 

 

Οι αδυναµίες της παρούσας µελέτης µπορούν να προσεγγιστούν καλύτερα αν 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες, στη συλλογή των δεδοµένων και την ανάλυσή 

τους. 

 

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα στη συλλογή των δεδοµένων του 1ου σταδίου, δηλ. 

στην καταγραφή των ποσοτήτων φύρας που “παράχθηκαν” ανά παράγοντα, 

µπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι η έλλειψη τυποποίησης στην καταγραφή του 

εκάστοτε παράγοντα, αλλά και ο µερικές φορές ως ένα βαθµό υποκειµενικός 

υπολογισµός των m φύρας που δηµιουργούνται.  Σε ό,τι αφορά στο πρώτο 

µειονέκτηµα, διαπιστώθηκε ότι κάποιες φορές αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο και 

χρονοβόρο να τυποποιηθούν οι ακριβείς παράγοντες εκδήλωσης του 

προβλήµατος, όπως διατυπώθηκαν εδώ, καθώς ο κάθε Προϊστάµενος Βάρδιας 

ταυτοποιούσε στα αντίστοιχα πεδία τον ίδιο παράγοντα µε διαφορετικό τρόπο.  

Το πρόβληµα οξυνόταν ακόµα περισσότερο από το γεγονός ότι ακόµα και ο ίδιος 

Προϊστάµενος Βάρδιας µπορεί σε διαφορετικές µέρες να χρησιµοποιούσε 

διαφορετικές εκφράσεις για να σηµειώσει τον ίδιο παράγοντα.  Το εµπόδιο αυτό 

βέβαια δεν αποδείχθηκε ανυπέρβλητο για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, 

καθώς ξεπεράστηκε µέσω προσωπικών συναντήσεων που έλαβαν χώρα, µε 

κόστος όµως αρκετές ανθρωποώρες.   

 

Ο υποκειµενικός ως ένα βαθµό υπολογισµός των m φύρας που δηµιουργούνταν 

κάθε φορά είναι ένα µειονέκτηµα που διαπιστώθηκε από τις πρώτες µέρες 

εφαρµογής της συγκεκριµένης διαδικασίας, δηλ. της καταγραφής του µήκους 
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των µη-συµµορφούµενων σωλήνων (φύρα) και την ανάγκη στη συνέχεια 

υπολογισµού του αντίστοιχου βάρους (µέσω του βάρους του εκάστοτε 

προϊόντος), ιδίως για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100 και 2/UC250, όπου 

παράγονται κυρίως κουλούρες 50 m.  Είναι εύκολα αντιληπτό ότι είναι αρκετά 

δύσκολο να υπολογιστεί µε ακρίβεια το µήκος κοµµατιών σωλήνα, το µήκος των 

οποίων ποικίλει από 2–3 έως και 48–49 m.  Θα µπορούσε υποστηριχθεί ότι θα 

ήταν προτιµότερο οι Προϊστάµενοι Βάρδιας να αναγράφουν την ποσότητα 

φύρας (kg) στα αντίστοιχα πεδία, αλλά έτσι προκύπτει αµέσως το πρόβληµα του 

τρόπου υπολογισµού αυτής της ποσότητας.  Αν υπολογίζεται µε βάση το βάρος 

του εκάστοτε προϊόντος, η µέθοδος ταυτίζεται µε αυτή που ακολουθήθηκε εδώ.  

Το ιδανικό θα ήταν να µπορούσε η εκάστοτε ποσότητα φύρας να ζυγιστεί.  Αυτό 

όµως θα προϋπόθετε σε βάση Βάρδιας: α)  την αποθήκευση της φύρας σε 

ξεχωριστούς χώρους κατά την παραγωγή, ανάλογα µε τον παράγοντα 

εµφάνισής της, β) την επεξεργασία στο αντίστοιχο µηχάνηµα (Granulator) και 

γ) το ζύγισµα του κάθε “είδους” φύρας ξεχωριστά.  Οι ανθρωποώρες που είναι 

αναγκαίες για αυτές τις εργασίες εξαρτώνται κάθε φορά όχι µόνο από το είδος 

του παραγόµενου προϊόντος, αλλά και από τα m φύρας κάθε Βάρδιας, µε 

αποτέλεσµα όχι µόνο κάθε φορά να διαφέρουν, αλλά και να µην µπορούν να 

προβλεφθούν εκ των προτέρων.  Άρα γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι ένας τέτοιος 

τρόπος εργασίας θα προκαλούσε πάρα πολλά προβλήµατα, εκτός και αν υπήρχε 

µόνιµα πλεονάζων προσωπικό, κάτι που όµως έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει 

στην παρούσα εταιρεία.  Συνεπώς η διαδικασία που ακολουθείται αποτελεί ένα 

µειονέκτηµα της παρούσας µεθοδολογίας συλλογής δεδοµένων, η οποία όµως 

δεν µπορεί να αντικατασταθεί.  Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι, κατ’ αρχήν, 

έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ώστε αυτή η ανωµαλία να εξοµαλύνεται, όπως για 
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παράδειγµα η τοποθέτηση της φύρας σε κλουβιά βαθµονοµηµένα ως προς το 

µήκος φύρας που µπορούν να “δεχθούν” κλπ.  ∆εύτερον, το συγκεκριµένο 

πρόβληµα αφορά µόνο σε ένα ποσοστό της “παραγόµενης” φύρας, καθώς α) 

σχετίζεται µε τις 2 πρώτες Γραµµές Παραγωγής όταν παράγονται κουλούρες 

(στην 3η Γραµµή Παραγωγής παράγονται µόνο µπάρες και ο υπολογισµός του 

µήκους µιας µπάρας κάτω των 6 m είναι σχετικά εύκολος), ενώ ταυτόχρονα β) 

οι µεγαλύτερες ποσότητες φύρας εµφανίζονται στην 3η Γραµµή Παραγωγής. 

 

Το κυριότερο µειονέκτηµα στη συλλογή των δεδοµένων του 2ου σταδίου, δηλ. 

στην ταυτοποίηση των πρωταρχικών αιτιών εκδήλωσης του προβλήµατος, είναι 

η υποκειµενικότητα των εργαζοµένων.  Όπως αναφέρθηκε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο (§3.2.2.3) η ταυτοποίηση έλαβε χώρα µε τη µέθοδο των προσωπικών 

συνεντεύξεων και όχι µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων.  Τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου έχουν αναλυθεί αλλού 

(§3.2.2.3). 

 

Το κυριότερο µειονέκτηµα της ανάλυσης των δεδοµένων της παρούσας 

εργασίας, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε ασαφή συµπεράσµατα, είναι ότι η 

ιεράρχηση των πρωταρχικών αιτιών εκδήλωσης του προβλήµατος ως προς την 

αναγκαιότητα αντιµετώπισής τους, µέθοδος από την οποία προέκυψε ο Πιν. 4.2 

(§4.2), έγινε ποιοτικά και όχι ποσοτικά.  Υπενθυµίζεται ότι η ιεράρχηση αυτή 

έγινε µε βάση τη συχνότητα “εµπλοκής” µε διαφορετικό τρόπο κάθε αιτίας 

εµφάνισης scrap ανά παράγοντα εµφάνισης τη δυσκολία στατιστικής 

επεξεργασίας των ευρηµάτων.  Οπότε, όσο περισσότερες φορές “εµφανίζεται” 

µια αιτία στον παραπάνω Πίνακα, τόσο πιο άµεση κρίθηκε η ανάγκη 
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αντιµετώπισής της, κάτι που όµως προφανώς εµπεριέχει µια ασάφεια.  Μπορεί 

µια πρωταρχική αιτία να “εµφανίζεται” πολλές φορές στον Πιν. 4.2, αλλά να 

έχει ως αποτέλεσµα µικρές ποσότητες “παραγόµενης” τη δυσκολία στατιστικής 

επεξεργασίας των ευρηµάτων, καθώς κάθε παράγοντας δεν συνδέεται µόνο µε 

µια αιτία (εξαίρεση αποτελούν τα ∆είγµατα).  Παροµοίως, µπορεί µια 

πρωταρχική αιτία να εµφανίζεται λίγες φορές στον παραπάνω Πίνακα, αλλά να 

έχει ως συνέπεια την εµφάνιση µεγάλων ποσοτήτων φύρας.  Αυτό γίνεται πιο 

άµεσα αντιληπτό µε το παρακάτω παράδειγµα:  Η έλλειψη προσωπικού 

ταυτοποιήθηκε να είναι µια από τις σηµαντικότερες αιτίες εκδήλωσης του 

προβλήµατος, καθώς συνδέεται µε 8 διαφορετικούς τρόπους (από τους 12 

συνολικά που αυτή “εµφανίζεται”) µε την εµφάνιση Μηχανολογικών 

Προβληµάτων (αυτός ο παράγοντας συνδέεται 20 φορές µε κάποια/ες αιτία/ες) 

και µε 4 φορές διαφορετικούς τρόπους (από τους 7 συνολικά που αυτή 

“εµφανίζεται”) µε την εµφάνιση δυσλειτουργιών στη Μηχανή ∆ιάτρησης (αυτός 

ο παράγοντας συνδέεται 16 φορές µε κάποια/ες αιτία/ες).  Αντίθετα, η 

αντιµετώπιση της Έλλειψης Γραπτών Οδηγιών αξιολογήθηκε ως χαµηλότερης 

προτεραιότητας καθώς συνδέεται, από τις 7 φορές που συνολικά “εµφανίζεται” 

στον Πιν. 4.2, µε 2 διαφορετικούς τρόπους µε την εµφάνιση Μηχανολογικών 

Προβληµάτων και µε 4 φορές διαφορετικούς τρόπους (από τους 7 συνολικά που 

αυτή “εµφανίζεται”) µε την εµφάνιση δυσλειτουργιών στη Μηχανή ∆ιάτρησης.  

∆εν µπορεί όµως να αποδειχθεί ότι η έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσµα 

σίγουρα την “παραγωγή” µεγαλύτερης ποσότητας φύρας, από την έλλειψη 

γραπτών οδηγιών.  Βάσει πιθανοτήτων πάντως µπορεί να θεωρηθεί ότι τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µέθοδος αυτή προσεγγίζουν στην 

πραγµατικότητα.  Κυρίως όµως, η ανάλυση των ευρηµάτων αυτής της µεθόδου 
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µε ταυτόχρονη αξιοποίηση των ∆ιαγραµµάτων Pareto, όπως έγινε και στην 

παρούσα εργασία, θεωρείται ότι συµβάλει κατά πολύ, ώστε η προσέγγιση αυτή 

να γίνει πολύ µεγαλύτερη.  

 

5.1.2.  Μελλοντική Έρευνα 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τα προβλήµατα στη µεθοδολογία συλλογής 

των δεδοµένων, όπως αυτή ακολουθήθηκε εδώ, δεν είναι τόσο σηµαντικά και 

αφορούν κυρίως στην τυποποίηση της καταγραφής των παραγόντων εµφάνισης 

των προβληµάτων.   

 

Σε ό,τι αφορά το προαναφερόµενο µειονέκτηµα της ιεράρχησης ως προς την 

αναγκαιότητα αντιµετώπισης των πρωταρχικών αιτιών, προτείνεται, αρχικά, να 

ακολουθηθεί και κάποια άλλη µέθοδος.  Αυτή θα µπορούσε να είναι η µέθοδος 

που χρησιµοποιούν οι Buksa, Pavletić and Soković (2010), οι οποίοι 

χρησιµοποιούν την τεχνική του Αριθµού Προτεραιότητας Κινδύνου (RPN, Risk 

Priority Number).  Σε αυτήν τους την εργασία ιεραρχούν τις Πρωταρχικές Αιτίες 

που εντόπισαν µε βάση µια βαθµολογία, η οποία προκύπτει από το γινόµενο της 

“σοβαρότητας” της κάθε αιτίας, επί την πιθανότητα εµφάνισής της επί την 

ευκολία εντοπισµού του προβλήµατος που συνεπάγεται.  Στην υπό µελέτη 

περίπτωση ο τελευταίος όρος µπορεί να αγνοηθεί (§3.2.1).  Γίνεται άµεσα 

αντιληπτό ότι και αυτή η προσέγγιση είναι ποιοτική, τα αποτελέσµατα της όµως 

µπορούν να συγκριθούν µε αυτά της παρούσας εργασίας. 
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Σε δεύτερο επίπεδο, για να ξεπεραστεί πλήρως το προαναφερόµενο µειονέκτηµα 

της ιεράρχησης ως προς την αναγκαιότητα αντιµετώπισης των πρωταρχικών 

αιτιών.  Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνει αντιστοίχιση των 

πραγµατικών αιτιών “εµφάνισης” φύρας, µε τις ποσότητες της τελευταίας για 

την οποία κάθε µία αιτία είναι “υπεύθυνη”.  

 

Για να συµβεί αυτό, ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος συλλογής των 

δεδοµένων.  Θα πρέπει δηλαδή οι Προϊστάµενοι Βάρδιας να αναγνωρίζουν 

κατευθείαν τις πρωταρχικές αιτίες, και ως ποσοστά “συµµετοχής”, εξαιτίας των 

οποίων “παράγονται” κάποια m φύρας κάθε φορά και όχι τους παράγοντες, 

µέσω των οποίων λαµβάνει χώρα αυτή η “παραγωγή”, κάτι βέβαια αρκετά 

δύσκολο.   

 

Η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να εφαρµοστεί πιλοτικά για ένα διάστηµα, ώστε 

να εξαχθούν τα αντίστοιχα συµπεράσµατα.  Αν είναι επιτυχής, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία θα µπορούσε συντοµευθεί κατά πολύ, 

καθώς θα αρκούσε η εξαγωγή των ∆ιαγραµµάτων Pareto που παρουσιάστηκαν 

στο Κεφάλαιο 3, µε µόνη διαφορά ότι στον οριζόντιο άξονα θα αναφέρονται 

πλέον οι πρωταρχικές αιτίες εκδήλωσης του προβλήµατος και όχι οι 

παράγοντες, µέσω του οποίου λαµβάνει χώρα η εκδήλωση αυτή. 
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5.2.  Προτάσεις 

 

Κρίνεται σκόπιµο οι δράσεις προτείνονται προς αντιµετώπιση, έστω έως ένα 

βαθµό, της εµφάνισης του προβλήµατος που µελετάται στην παρούσα εργασία, 

να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε την αιτία στην οποία “στοχεύουν”. 

 

5.2.1.  Εξαγωγή Συµπερασµάτων 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το µεγαλύτερο ίσως µειονέκτηµα της παρούσας 

µελέτης εντοπίζεται στη µεθοδολογία, η οποία οδήγησε σε µια ιεράρχηση της 

αµεσότητας της ανάγκης αντιµετώπισης των προαναφερόµενων αιτιών που 

χαρακτηρίζεται µάλλον ως ποιοτική, παρά ως ποσοτική.  Παράλληλα, 

διαπιστώθηκε ότι µε αυτή τη µέθοδο οι κυριότερες αιτίες εκδήλωσης του 

προβλήµατος σχετίζονται περισσότερο µε πολιτικές της εταιρείας, παρά µε 

ο,τιδήποτε άλλο.  Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα ότι προκειµένου να γίνει 

µια σωστή αξιολόγηση και ίσως προτάσεις αλλαγής αυτών των πολιτικών, οι 

επιπτώσεις τους θα πρέπει να διερευνηθούν και ποσοτικά. 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να γίνει αυτό αναφέρθηκε παραπάνω ως πρόταση 

για µελλοντική έρευνα (§5.1.2).  Στο ίδιο σηµείο θίχτηκε ακροθιγώς και η 

µεγαλύτερη δυσκολία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου εγχειρήµατος, η 

οποία δεν είναι άλλη παρά η αναγνώριση από τους Προϊσταµένους Βάρδιας των 

πρωταρχικών αιτιών, και ως ποσοστά “συµµετοχής”, εξαιτίας των οποίων 

“παράγονται” κάποια m φύρας κάθε φορά και όχι των παραγόντων, µέσω των 

οποίων οι αιτίες αυτές εκδηλώνονται.   
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∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι η υλοποίηση του εγχειρήµατος αυτού απαιτεί έναν (ή 

περισσότερους) πλήρη κύκλο σχεδιασµού, υλοποίησης, ελέγχου και δράσης 

(αλλαγής ή βελτίωσής της), στην ουσία δηλαδή ενός κλασσικού κύκλου Deming 

(Plan/Do/Check/Act, PDCA) (Evans and Lindsay (2011)).   

 

Σε πρώτο στάδιο λοιπόν (Σχεδιασµός) θα πρέπει να σχεδιαστεί και να 

υλοποιηθεί ένας κύκλος συναντήσεων/εκπαίδευσης, στην οποία θα πρέπει να 

συµµετέχουν εκτός από τον Υπεύθυνο Παραγωγής και τους Προϊστάµενους 

Βάρδιας, και ο Υπεύθυνος Συντήρησης και οι Τεχνικοί Συντήρησης.  Αυτό 

κρίνεται απαραίτητο, καθώς πολλές από τις προαναφερόµενες πρωταρχικές 

αιτίες δηµιουργίας φύρας εκδηλώνονται στους αντίστοιχους παράγοντες µέσω 

ελλιπούς συντήρησης, διαφόρων µηχανολογικών προβληµάτων, λανθασµένων 

ρυθµίσεων κλπ.  Έτσι, για την καλύτερη κατανόηση εκ µέρους των 

Προϊσταµένων Βάρδιας των πραγµατικών αιτιών, στις οποίες θα πρέπει να 

αποδίδουν την εµφάνιση του προβλήµατος, η συµβολή του Τµήµατος 

Συντήρησης κρίνεται επιβεβληµένη.  Παράλληλα, για τον ίδιο λόγο, γίνεται 

φανερό ότι σε πολλές περιπτώσεις η ταυτοποίηση των πρωταρχικών αιτιών θα 

προκύπτει µε συνεργασία του Προϊσταµένου Βάρδιας µε τον Τεχνικό 

Συντήρησης της βάρδιάς του ή, στο τέλος της ηµέρας, µε συνεργασία του 

Υπεύθυνου Παραγωγής µε τον Υπεύθυνο Συντήρησης (για παράδειγµα αν 

ελλιπής συντήρηση πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη χρόνου κατά τις 

προηγούµενες ηµέρες). 

 

Σε δεύτερο στάδιο (Υλοποίηση) θα πρέπει να οριστεί ένα συγκεκριµένο 

διάστηµα, για παράδειγµα τουλάχιστον 1 µήνα (αντιπροσωπευτικού σε ό,τι 
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αφορά στην κατανοµή της παραγωγής στις 3 Γραµµές), κατά το οποίο θα 

καταγράφονται τα παραπάνω δεδοµένα τόσο µε τον καινούργιο τρόπο, όσο και 

µε τον παλαιότερο.   

 

Έπειτα, το τρίτο στάδιο (Έλεγχος) θα πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση και των 

δύο τύπων δεδοµένων, των παλιών όπως στην παρούσα µελέτη και των 

καινούργιων όπως έχει αναφερθεί παραπάνω (§5.1.2), ώστε να εξαχθούν 

συµπεράσµατα σχετικά µε την αξιοπιστία τόσο της παρούσας µεθόδου, όσο και 

αυτής που προτείνεται.  Τα προβλήµατα που τυχόν θα προκύψουν, θα πρέπει να 

ταυτοποιηθούν επακριβώς και να προταθούν συγκεκριµένες λύσεις. 

 

Τέλος, µε βάση το προηγούµενο στάδιο, θα πρέπει να λάβει χώρα µια 

καινούργια σειρά συναντήσεων/εκπαίδευσης και στη συνέχεια µια καινούργια 

δοκιµαστική περίοδος εφαρµογής της νέας µεθόδου καταγραφής των 

δεδοµένων, µεγαλύτερης από την προηγούµενη αυτή τη φορά (∆ράση).  Ο όλος 

κύκλος, εξαιτίας της φύσης του εγχειρήµατος, είναι πιθανό να χρειαστεί να 

επαναληφθεί πάνω από µια φορές. 

 

5.2.2.  Μείωση Κόστους 

 

Σύµφωνα µε την παρούσα εργασία η προσπάθεια της εταιρείας για µείωση του 

κόστους παραγωγής συνδέεται, µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, µε τους 

σηµαντικότερους παράγοντες µέσω των οποίων εκδηλώνεται η εµφάνιση φύρας 

στην υπό µελέτη παραγωγική µονάδα.  Εξάλλου, είναι η µόνη αιτία εµφάνισης 

του κυριότερου παράγοντα εκδήλωσης του προβλήµατος, που είναι οι 
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Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα των Γραµµών Παραγωγής.  Άρα, η 

ανάγκη για άµεση αξιολόγηση και ίσως αλλαγή της πολιτικής αυτής δεν 

επιδέχεται αµφισβήτησης. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνεται αρχικά η αξιολόγηση της πολιτικής 

αυτής, ανά παράγοντα µε τον οποίο συνδέεται.  Έτσι, σε ό,τι αφορά στον 

προαναφερόµενο παράγοντα, φαίνεται ότι η πολιτική των πολύ συχνών 

Προγραµµατισµένων Εκκινήσεων/Σταµατηµάτων των Γραµµών Παραγωγής δεν 

αποδίδει.  Μπορεί βέβαια µε τον τρόπο αυτό να ελαχιστοποιούνται τα αποθέµατα 

Α’ Υλών και προϊόντων, αλλά διαπιστώνεται ότι η ποσότητα της παραγόµενης 

φύρας είναι πολύ µεγάλη.  Παράλληλα, θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να 

αναφερθεί ότι κάθε ένας από τους προαναφερόµενους παράγοντες συνεπάγεται 

και άλλα κόστη, πέρα της εµφάνισης φύρας.  Για παράδειγµα οι συχνές 

Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα, όταν συνδέονται µε αλλαγή 

καλουπιών (Σχ. 4.5 – 4.7), συνεπάγονται και πολλές εργατοώρες για την 

αλλαγή αυτή.  Το πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο περίπλοκο, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι οι συχνές Προγραµµατισµένες Εκκινήσεις/Σταµατήµατα, δηλαδή λίγες ώρες 

παραγωγής από το κάθε προϊόν µε σκοπό τα χαµηλά αποθέµατα προϊόντων, 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση Έλλειψης Προσωπικού κατά χρονικά 

διαστήµατα που οι πωλήσεις, και άρα και οι απαιτήσεις για παραγωγή, είναι 

αυξηµένες.  Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί ένας ελάχιστος αριθµός ηµερών 

παραγωγής για κάθε προϊόν, λαµβάνοντας υπ‘ όψη έναν αριθµό παραγόντων 

όπως την κυκλοφοριακή του ταχύτητα, το διαθέσιµο χώρο αποθήκευσης αλλά 

και την ελάχιστη ποσότητα φύρας που θα “παράγεται” κατά την 

Εκκίνηση/Κλείσιµο της Γραµµής Παραγωγής.  Η ποσότητα αυτή θα µπορούσε να 
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οριστεί ως ένα µέγιστο % φύρας επί της συνολικής παραγόµενης ποσότητας του 

κάθε προϊόντος.  

 

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της πολιτικής αυτής σε σχέση µε τις 

Ελαττωµατικές Α’ Ύλες και τη Μηχανή ∆ιάτρησης, θα πρέπει να προηγηθεί η 

εργασία που αναφέρθηκε παραπάνω, §5.2.1.  Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει 

µια σύγκριση των αντίστοιχων οικονοµικών µεγεθών, ώστε να ληφθεί µια 

απόφαση για τη συνέχιση, αλλαγή ή απόρριψη της πολιτικής αυτής.  Για 

παράδειγµα θα πρέπει να συγκριθεί το κόστος της φύρας που δηµιουργείται 

εξαιτίας της έλλειψης επιπλέον µηχανής έλξης στη Μηχανή ∆ιάτρησης (κόστος 

Α’ Υλών, εργατοώρες κλπ) (Σχ. 4.5 – 4.6) µε το κόστος αγοράς και λειτουργίας 

της Μηχανής αυτής, ώστε αν το τελευταίο είναι µικρότερο η Μηχανή Έλξης να 

αγοραστεί.  Παροµοίως θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι προµηθευτές Α’ Υλών, 

οι οποίοι έως τώρα µάλλον αξιολογούνται µόνο ως προς την τιµή των Α’ Υλών 

(Σχ. 4.5 – 4.7). 

 

5.2.3.  Έλλειψη Προσωπικού 

 

Με παρόµοιο µε προηγουµένως τρόπο θα πρέπει να αξιολογηθεί και η πολιτική 

της εταιρείας σχετικά όχι τόσο µε τη στελέχωση των Τµηµάτων Παραγωγής και 

Συντήρησης, όσο κυρίως µε τον τρόπο λειτουργίας τους.  Αυτό συµβαίνει γιατί, 

όπως έχει προαναφερθεί, το πρόβληµα αυτό παρατηρείται κατά περιόδους, όταν 

η απαιτήσεις για παραγωγή είναι αυξηµένες.  Η προσέγγιση αυτή άλλωστε 

επιβάλλεται και από το ρητό του Taiichi Ohno, τον πατέρα του Συστήµατος 

Παραγωγής της Toyota βασισµένο στη λογική του Just-in Time, “Η εργατοώρα 
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είναι κάτι που µπορούµε πάντα να µετρήσουµε.  Αλλά µη φτάνεις στο 

συµπέρασµα ότι «έχουµε έλλειψη ανθρώπων» ή «δεν µπορούµε να το 

κάνουµε».  Το εργατικό δυναµικό είναι κάτι πέραν των µετρήσεων.  Οι 

δυνατότητες µπορούν να επεκταθούν επ’ αόριστον όταν κάποιος αρχίζει να 

σκέφτεται” (Robinson (1991)). 

 

Θα πρέπει λοιπόν, αρχικά, να γίνουν κάποιες προσπάθειες αλλαγές προς την 

κατεύθυνση της οµαλότερης χρονικής κατανοµής της παραγωγής, ώστε να 

αποφεύγονται, όσο είναι δυνατό, οι µεγάλης έντασης και χρονικής διάρκειας 

αυξοµειώσεις στις απαιτήσεις για παραγωγή.  Αυτό µπορεί να γίνει για 

παράδειγµα, όπως ήδη προαναφέρθηκε, µε µείωση των συχνών 

Προγραµµατισµένων Εκκινήσεων/Σταµατηµάτων των Γραµµών Παραγωγής, 

δηλαδή µε αύξηση των ωρών λειτουργίας των Γραµµών κάθε φορά, ουσιαστικά 

δηλαδή µε απόφαση για αύξηση των αποθεµάτων σε προϊόντα και Α’ Ύλες.  

Ακόµα, προς αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να συµβάλει και µια αλλαγή της 

πολιτικής απέναντι στους πελάτες, όσο και όταν αυτό είναι δυνατόν.  Θα πρέπει 

λοιπόν να γίνει µια προσπάθεια “εκπαίδευσης” των πελατών, ώστε αυτοί να 

γνωρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να οργανώνουν, εννοείται όποτε µπορούν, µε 

πιο µεγάλο βάθος χρόνου τις συναλλαγές τους µε την εταιρεία (παραγγελίες, 

φορτώσεις, παραδόσεις) και να µην την αντιµετωπίζουν ως απλώς µια αποθήκη 

όπου µπορούν να βρουν πάντα άµεσα ό,τι θέλουν. 

 

Όταν θα οµαλοποιηθεί ως ένα βαθµό το πρόγραµµα Παραγωγής, θα πρέπει η 

∆ιοίκηση της εταιρείας να αποφασίσει µε οικονοµικούς όρους, αν θα είναι προς 

το συµφέρον της να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό, το οποίο ανά µικρότερες 
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πλέον περιόδους θα υποαπασχολείται, αλλά µειώνοντας έτσι την ποσότητα της 

“παραγόµενης” φύρας, αν θα ήταν προτιµότερο να προσλαµβάνεται εποχικό 

προσωπικό (µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, π.χ. εκπαίδευση κλπ) ή αν θα πρέπει η 

παραγωγική της δραστηριότητα να συνεχιστεί µε τον τρόπο που γίνεται τώρα.   

 

5.2.4.  Ανεπαρκής Εκπαίδευση 

 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω (§5.1.1.1), το πρόβληµα της ανεπαρκούς 

εκπαίδευσης σχετίζεται τόσο µε την έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται κατά 

περιόδους όσο και µε προφανείς παράγοντες (ευθύνη ∆ιοίκησης και Στελεχών). 

 

Σε ό,τι αφορά στον πρώτο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσο υπάρχουν 

διαστήµατα που οι ελλείψεις προσωπικού θα καλύπτονται από εσωτερικές 

µετακινήσεις εργαζοµένων µεταξύ των Τµηµάτων Παραγωγής και Συντήρησης, 

θα παρατηρούνται και προβλήµατα που προέρχονται από ελλιπή εκπαίδευση, 

όση µέριµνα και αν καταβάλλεται για να αποφευχθούν.  Αυτές οι µετακινήσεις 

όµως, πέρα του κόστους που σχετίζεται µε την εµφανιζόµενη φύρα, έχουν και 

άλλες δυσµενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγµα αβαρίες του µηχανολογικού 

εξοπλισµού (που συνήθως συνεπάγονται υψηλό κόστος επισκευής) και 

συνεπαγόµενες χαµένες εργατοώρες (που µπορεί να οδηγήσουν στο επόµενο 

διάστηµα σε αυξηµένες απαιτήσεις για παραγωγή και άρα έλλειψη προσωπικού 

κοκ), σύγχυση εκ µέρους των εργαζοµένων σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους και 

συνεπαγόµενα µειωµένη απόδοση κα.  Προς αντιµετώπισή αυτού του 

φαινοµένου λοιπόν, θα πρέπει η ∆ιοίκηση της εταιρείας, αρχικά, να φροντίσει 

ώστε αν από κάποια στιγµή και έπειτα κάποιος εργαζόµενος θα πρέπει να 
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αναλάβει να απασχολείται ανά περιόδους και σε άλλο Τµήµα από αυτό που 

ανήκει (όπως γίνεται τώρα), αυτό θα γίνεται µόνο µετά από την αντίστοιχη 

εκπαίδευση και αξιολόγησή του, µε τα καθήκοντα αυτά να περιγράφονται πλέον 

αναλυτικά στην περιγραφή θέσης του.  Σε κάθε περίπτωση πάντως ο 

περιορισµός των εσωτερικών αυτών µετακινήσεων επιβάλλεται, καθώς 

θεωρείται ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί ένα επίπεδο, όπου όλοι θα µπορούν να 

τα κάνουν όλα. 

 

Σε ό,τι αφορά στην ευθύνη της ∆ιοίκησης και των Στελεχών, γίνεται αντιληπτό 

ότι αυτό είναι ένα φαινόµενο το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί, αρκεί να 

ληφθεί η αντίστοιχη απόφαση.  Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να λάβει 

χώρα αρχικά διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών που υπάρχουν στα 

συγκεκριµένα Τµήµατα, µε πολύ σηµαντική σε αυτό το στάδιο να κρίνεται η 

άµεση συµµετοχή των εργαζοµένων στην εταιρεία.  Μπορεί έτσι το Τµήµα 

Ανθρωπίνων Πόρων να ζητήσει από τους Υπεύθυνους των Τµηµάτων 

Παραγωγής και Συντήρησης να επισηµάνουν τις ανάγκες σε εκπαίδευση τόσο 

των ιδίων, όσο και του προσωπικού των Τµηµάτων τους, είτε µέσω 

συνεντεύξεων, είτε µέσω ερωτηµατολογίων, ενώ τέτοιου είδους 

ερωτηµατολόγια αυτό-αξιολόγησης µπορούν να διανεµηθούν και στο ίδιο το 

κατώτερο προσωπικό.  Τέλος, χρήσιµα συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν 

από συζητήσεις τόσο µε ειδικές οµάδες εξειδικευµένων ανθρώπων (π.χ. 

εξωτερικούς τεχνικούς), όσο και µε εργαζοµένους που έχουν διακριθεί για τις 

υψηλές τους αποδόσεις. 
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Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, το Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει 

να προσδιορίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους, αλλά και την κατάλληλη µέθοδο 

εκπαίδευσης µε σαφήνεια.  Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί το αντίστοιχο 

περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτές, οι 

οποίοι φυσικά µπορεί να είναι εργαζόµενοι της εταιρείας (ενδο-επιχειρησιακή 

εκπαίδευση).  Τέλος, πρέπει να προσδιοριστούν τα µέσα µε τα οποία θα λάβει 

χώρα το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και ο τόπος που θα υλοποιηθεί, δεδοµένα από 

τα οποία καθορίζεται εν πολλοίς και το κόστος του προγράµµατος αυτού.   

 

Στη συνέχεια, το Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να ενηµερώσει τους 

εργαζοµένους για τα επιλεγόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα και µετά την 

υλοποίηση τους, την ευθύνη του συντονισµό της οποίας έχει το ίδιο, θα πρέπει 

να προχωρήσει στην αξιολόγησή τους.  Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν να 

προσδιοριστούν εκ νέου οι εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν και να 

σχεδιαστούν καλύτερα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 

5.2.5.  Ανεπαρκής Πληροφόρηση 

 

Η ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά µε τη συντήρηση και τη χρήση ενός µέρους 

του µηχανολογικού εξοπλισµού µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε την επίσκεψη 

των αντίστοιχων τεχνικών από τις εταιρείες από τις οποίες αγοράστηκε ο 

εξοπλισµός αυτός.  Όπως επισηµάνθηκε και αλλού (§4.2), η λύση αυτής της 

πρωταρχικής αιτίας θα είχε θετικό αντίκτυπο και στη µείωση της έντασης της 

προηγούµενης (ανεπαρκής εκπαίδευση), καθώς ουσιαστικά η παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό αποτελεί µιας µορφής 



Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

102 
 

εκπαίδευση.  Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε ακριβώς παραπάνω, η ανάγκη για 

συµµετοχή τεχνικών άλλων εταιρειών τόσο κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης 

των εκπαιδευτικών αναγκών, όσο και της υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, συνήθως κρίνεται αναγκαία. 

 

5.2.6.  Υπόλοιπες Αιτίες 

 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες προτάσεις για την αντιµετώπιση των υπόλοιπων 

αιτιών εκδήλωσης του προβλήµατος.   

 

Η έλλειψη γραπτών οδηγιών που παρατηρείται σε ορισµένες περιπτώσεις είναι 

εύκολο να αντιµετωπιστεί, αν οι Υπεύθυνοι του κάθε Τµήµατος κατανοήσουν 

πλήρως τη σηµασία ύπαρξής τους.  Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουν τον 

απαραίτητο χρόνο, ώστε να εξακριβώσουν για ποιες διαδικασίες ακόµα της 

Παραγωγής και της Συντήρησης είναι αναγκαίες και να τις συγγράψουν. 

 

Η έλλειψη προσοχής εκ µέρους των εργαζοµένων µπορεί να αντιµετωπιστεί 

τόσο µε τη χρονική οµαλοποίηση του Προγράµµατος Παραγωγής, ώστε να 

αποφευχθεί η ύπαρξη περιοδικού φόρτου εργασίας, µέτρο που συζητήθηκε 

εκτενώς παραπάνω, όσο και µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, ώστε να 

συνειδητοποιήσουν πλήρως οι εργαζόµενοι τις επιπτώσεις λαθών τους. 

 

Η διαδικασία διαχείρισης µη-συµµορφώσεων µπορεί να βελτιωθεί µόνο µέσω της 

εκπαίδευσης.  Με κατάλληλη εκπαίδευση θα πρέπει κυρίως ο Υπεύθυνος του 

Τµήµατος Συστήµατος Ποιότητας, αλλά και τα υπόλοιπα Στελέχη της εταιρείας 
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να κατανοήσουν τη σηµασία της αυτής της διαδικασίας, κάτι που σίγουρα θα 

είναι επωφελές για τη λειτουργία της εταιρείας στο σύνολό της και όχι µόνο ως 

προς τη µείωση των ποσοτήτων φύρας.  Στη συνέχεια θα πρέπει να σχεδιαστεί 

µια αντίστοιχη διαδικασία και ο Υπεύθυνος του Τµήµατος Συστήµατος Ποιότητας 

να παρακολουθεί συνεχώς την τήρησή της από τα υπόλοιπα Στελέχη.   

 

Σε ό,τι αφορά στη δοκιµή Α’ Υλών, έχει ήδη αναφερθεί ότι είναι µια λειτουργία 

την οποία η εταιρεία δεν µπορεί να διακόψει ή να βελτιώσει στην κατεύθυνση 

της µείωσης της ποσότητας της “παραγόµενης” φύρας.  Το µόνο που θα 

µπορούσε να κάνει θα ήταν να βρει τρόπους µείωσης του κόστους που 

δηµιουργείται, για παράδειγµα την εξασφάλιση χαµηλότερων ή µηδενικών 

τιµών για τις Α’ Ύλες που είναι υπό δοκιµή ή ακόµα και τη χρέωση του 

προµηθευτή για τη δοκιµή που θα λάβει χώρα. 

 

Τέλος, ο ανεπαρκής προγραµµατισµός και οι µη ξεκάθαρες προφορικές εντολές, 

όπως έχει προαναφερθεί, βαρύνει αποκλειστικά τους Υπεύθυνους των 

Τµηµάτων και µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την κατάλληλη εκπαίδευσή τους 

κυρίως για να κατανοήσουν τη σοβαρότητα των προβληµάτων αυτών.  Στη 

συνέχεια ο προγραµµατισµός και υλοποίηση δράσεων από τους Υπεύθυνους 

Τµηµάτων για αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών κρίνονται ως σχετικά 

εύκολες.   

 

Εν κατακλείδει θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι κάποιες από τις πρωταρχικές 

αιτίες δηµιουργίας φύρας κατά την παραγωγική διαδικασία θα µπορούσαν να 

αντιµετωπιστούν άµεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος για την εταιρεία.  Αντίθετα 
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για την αντιµετώπιση κάποιων άλλων αιτιών, ίσως των κυριότερων, χρειάζεται 

να λάβει χώρα αλλαγή της πολιτικής της εταιρείας σε ό,τι αφορά στη λειτουργία 

των Τµηµάτων Παραγωγής και Συντήρησης.  Σε κάθε περίπτωση, τα 

αποτελέσµατα κάθε αλλαγής προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να 

εξετάζονται, κάτι που θα ολοκλήρωνε και την παρούσα µελέτη ως εφαρµογή 

Μεθόδου Ανάλυσης Πρωταρχικής Αιτίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Στις επόµενες σελίδες ακολουθούν τα ∆ιαγράµµατα Ishikawa για την κάθε 

Γραµµή Παραγωγής, µε τον κάθε κλάδο ή υποκλάδο ως ξεχωριστό ∆ιάγραµµα.  

Στον τίτλο κάθε ∆ιαγράµµατος αναφέρονται οι Γραµµές Παραγωγής, όπου αυτό 

ανήκει και που καταλήγει το κάθε πρόβληµα που υποδεικνύεται στο κεντρικό 

βέλος.  Τα συνολικά ∆ιαγράµµατα Ishikawa παρατίθενται στο κυρίως κείµενο 

(βλέπε §4.1.2.1 − 4.1.2.3). 
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Σχήµα Α.1.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, Main 
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Σχήµα Α.2.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 2/UC250, Main 

 

 

Σχήµα Α.3.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 3/UC1200, Main 
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Σχήµα Α.4.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, Main/ 

/Parameters, 1 

 

 

Σχήµα Α.5.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, Main/ 

/Parameters, 2 
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Σχήµα Α.6.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, Main/ 

/Mechanical, 1 
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Σχήµα Α.7.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, Main/ 

/Mechanical, 2 

 

 

Σχήµα Α.8.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τη Γραµµή Παραγωγής 1/UC100, Main/ 

/Mechanical, 3 

 



Παράρτηµα 

116 
 

 

Σχήµα Α.9.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100 και 

2/UC250, Main/Perforator, 1 

 

 

Σχήµα Α.10.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100 και 

2/UC250, Main/Perforator, 2 
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Σχήµα Α.11.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100 και 

2/UC250, Main/Perforator, 3 

 

 

Σχήµα Α.12.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100 και 

2/UC250, Main/Perforator, 4 
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Σχήµα Α.13.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100, 

2/UC250, 3/UC1200, Main/Raw Materials 

 

 

Σχήµα Α.14.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100, 

2/UC250, 3/UC1200, Main/Start Up, 1 
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Σχήµα Α.15.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 1/UC100, 

2/UC250, 3/UC1200, Main/Start Up, 2 

 

 

Σχήµα Α.16.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 2/UC250, 

3/UC1200, Main/Mechanical, 1 
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Σχήµα Α.17.  ∆ιάγραµµα Ishikawa για τις Γραµµές Παραγωγής 2/UC250, 

3/UC1200, Main/Mechanical, 2 

 


