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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο σχεδιασμός ενός εργοστασίου ή μιας βιομηχανίας ξύλου – επίπλου διέπεται γενικά από 

τις ίδιες βασικές αρχές που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής υλικών 

προϊόντων. Διαφοροποιείται όμως σημαντικά και εξειδικεύεται λόγω των επιθυμητών 

τελικών προϊόντων της ειδικής τεχνολογίας κατεργασίας και των διαδικασιών παραγωγής 

των προϊόντων ξύλου. 

 

Ο καλός σχεδιασμός ενός εργοστασίου ή βιομηχανικής μονάδας είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη βιώσιμη και επικερδή λειτουργία μιας επιχείρησης και τη 

μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο του επιχειρηματία όσο και της τοπικής ή  της εθνικής 

οικονομίας. Αντίθετα, τυχόν παραβλέψεις ή αστοχίες στο σχεδιασμό της ίδρυσης και 

λειτουργίας του εργοστασίου μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες για τον 

επενδυτή. Η ίδρυση ενός εργοστασίου απαιτεί πολλά κεφάλαια και οι επενδύσεις γίνονται 

για να διαρκέσουν πολλά χρόνια. Τυχόν λάθη στο σχέδιο ίδρυσης είναι πολύ δύσκολο 

έως αδύνατο οικονομικά να διορθωθούν μετά την ανέγερση των κτιρίων, την αγορά και 

εγκατάσταση των μηχανημάτων. 

 

Το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει οδηγό και χρήσιμο εργαλείο για τον 

ορθολογικό σχεδιασμό μιας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής προϊόντων 

ξύλου και επίπλων. Δομείται σε 14 κεφάλαια όταν παρουσιάζονται και αναλύονται όλα 

τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται στα πλαίσια σύνταξης μιας οικονομοτεχνικής 

μελέτης για το σχεδιασμό μιας βιομηχανίας. 

 

Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο αυτό δίνονται αρχικά ορισμένα στοιχεία για τα προϊόντα 

ξύλου, το είδος κα την διάρθρωση των δασικών (ξύλου και επίπλου) βιομηχανιών, και 

παρουσιάζονται τα βασικά στάδια του σχεδιασμού ενός  εργοστασίου, και αναλύονται:44 

 

1. η έρευνα αγοράς για την επιλογή του είδους του προϊόντος και του όγκου 

παραγωγής ή το μέγεθος της επιχείρησης και για την τοποθεσία ίδρυσης του 

εργοστασίου, 
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2. η τεχνολογική μελέτη για το σχεδιασμό του παραγωγικού συστήματος, των 

διαδικασιών παραγωγής των διαγραμμάτων ροής (flow charts), την επιλογή 

του εξοπλισμού και της χωροταξικής διάταξής του (layout), των ειδικών και 

κτιριακών εγκαταστάσεων, 

3. η διοικητική οργάνωση (οργανόγραμμα) και το απαιτούμενο προσωπικό, 

4. η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό του κόστους επένδυσης, του 

χρηματοδοτικού σχήματος, του κόστους παραγωγής, διοίκηση και διάθεση 

των προϊόντων, τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσεων και της 

βιωσιμότητας της επιχείρησης, και 

5. η αναγκαιότητα των εναλλακτικών λύσεων και το χρονοδιάγραμμα ίδρυσης 

του εργοστασίου. 
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2. ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι δασικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις ξύλου, επίπλου) είναι οικονομικές μονάδες και 

όπως όλες οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε οικονομικούς τομείς: τον πρωτογενή 

(δασοπονία), τον ετερογενή ή μεταποιητικό (βιομηχανία, βιοτεχνία) και τον τριτογενή 

τομέα (εμπόριο, άλλες υπηρεσίες). Οι δασικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες είναι δυνατό να 

ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια όπως είδος πρώτης ύλης, είδος 

παραγόμενων προϊόντων, μέγεθος (αριθμός απασχολουμένων ή ποσότητα παραγόμενων 

προϊόντων, κύκλος εργασιών), βαθμίδα κατεργασίας (πρωτογενή, δευτερογενή ή 

τριτογενή κατεργασία), νομική μορφή (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί, κ.α.). 

 

Στόχος των δασικών βιομηχανιών είναι η πλήρης και ορθολογική αξιοποίηση των 

πρώτων υλών στην παραγωγή προϊόντων με την μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία 

και χρησιμότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση της 

βιομηχανικής παραγωγής. 

 
 
2.1 Δασικά προϊόντα 
 
 
Στο Σχήμα 1 δίνονται τα διάφορα είδη και κατηγορίες δασικών προϊόντων πρωτογενούς 

παραγωγής (πρώτες ύλες) και τα δυνατά να παραχθούν προϊόντα από πρωτογενή ή 

δευτερογενή κατεργασία. Τα πρωτογενή δασικά προϊόντα είναι το στρόγγυλο 

βιομηχανικό ξύλο και τα καυσόξυλα.. Το βιομηχανικό ξύλο διακρίνεται ανάλογα με τις 

διαστάσεις και χρήσεις του σε α) στρόγγυλη ξυλεία για πρίση ή εκτύλιξη, β) στρόγγυλη 

ξυλεία μεταλλείων, γ) ξύλο θρυμματισμού και δ) λοιπές κατηγορίες. Τα προϊόντα αυτά 

αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων όπως π.χ. πριστή ξυλεία, 

ξυλεία μεταλλείων κλπ ή για παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων όπως ξυλόφυλλα για 

παραγωγή αντικολλητών, χαρτοπολτός για παραγωγή χαρτιού, υπολείμματα κατεργασίας 

και ξυλοτεμαχίδια για παραγωγή μοριοσανίδων, ινοσανίδων, και χαρτοπολτού, πριστής 

ξυλείας, μοριοσανίδων, ινοσανίδων, αντικολλητών για παραγωγή επίπλων και ξύλινων 

κατασκευών, κλπ. 
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2.2  Είδη δασικών βιομηχανιών 
 
 
Οι δασικές βιομηχανίες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το τρόπο 

κατεργασίας: τις βιομηχανίες μηχανικής κατεργασίας ξύλου και τις βιομηχανίες 

χημικής κατεργασίας ξύλου. Στην πρώτη κατηγορία χρησιμοποιούνται για την 

κατεργασία του ξύλου κυρίως μηχανικά μέσα, ενώ στη δεύτερη κυρίως χημικά 

αντιδραστήρια. 

 

Στον Πίνακα 1 δίδονται τα διάφορα επιμέρους είδη δασικών βιομηχανιών ανάλογα με το 

είδος του παραγόμενου προϊόντος. Στον πίνακα αυτό οι βιομηχανίες μηχανικής 

κατεργασίας κατατάσσονται ανάλογα με την βαθμίδα κατεργασίας σε: βιομηχανίες: 

πρωτογενούς κατεργασίας, δευτερογενούς και τριτογενούς κατεργασίας. Στην 

κατηγορία δευτερογενούς κατεργασίας κατατάσσονται κυρίως τα προϊόντα που 

παράγονται από ξυλόφυλλα ή/και πριστή ξυλεία και συγκολλητικές ουσίες γι’ αυτό 

συχνά τα προϊόντα αυτά ονομάζονται συγκολλημένα ή σύνθετα προϊόντα, ή 

ξυλόπλακες (παράγονται υπό μορφή πλακών). Στην κατηγορία της τριτογενούς 

κατεργασίας κατατάσσονται όλες οι άλλες δασικές βιομηχανίες, αν και ορισμένες από 

αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν ανάλογα με την βαθμίδα κατεργασίας και στην 

κατηγορία της πρωτογενούς ή δευτερογενούς κατεργασίας, όπως π.χ. οι μονάδες 

στρωτήρων σιδηροδρόμων στην πρωτογενή κατεργασία, τα εμποτιστήρια και τις 

παρκετοποιίες στην δευτερογενή κατεργασία. 



8 
 

Σχήμα 1. Ταξινόμηση των δασικών προϊόντων κατά F.A.O. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥ
Σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΞΥΛΟ 
ΓΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΥΣΟΞΥΛΟ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΚΤΥΛΙΞΗ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΞΥΛΕΙΑ 

ΞΥΛΟ 
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΛΟΙΠΟ ΞΥΛΟ ΓΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΟΡΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΙΣΗ 

ΚΟΡΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 
ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ 

ΚΟΡΜΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΛΙΞΗ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ 

ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ 

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 
ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ 

ΞΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ 

 ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ 
ΞΥΛΟΤΕΜΑΧ. ΚΑΙ 
ΞΥΛΟΜΟΡΙΑ 

 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΥΛΟΙ, ΚΟΛΩΝΕΣ, 
ΚΙΒΩΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ 
ΣΠΙΡΤΩΝ, ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜ. 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΞΥΛΙΝΟΙ 
ΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ:  
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΧΗΜΙΚΟΣ 
 ΗΜΙΧΗΜΙΚΟΣ 

ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ, 
ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ 

ΞΥΛΟ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΞΥΛΟ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΟ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΟ 

ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Ταξινόμηση Δασικών Βιομηχανιών 
 
1.     Βιομηχανίες μηχανικής κατεργασίας του ξύλου 

α) Βιομηχανίες πρωτογενούς μηχανικής κατεργασίας 
    - Πριστήρια 
    - Μονάδες Ξυλόφυλλων 
    - Εμποτιστήρια 
    - Μονάδες Στρωτήρων σιδηροδρόμων 
β) Βιομηχανίες δευτερογενούς μηχανικής κατεργασίας 
    - Αντικολλητών (Πηχοσανίδων/Κόντρα Πλακέ) 
    - Μοριοπλακών 
    - Ινοπλακών 
    - Επικολλητού ξύλου 
    - Επένδυσης ξυλοπλακών 
γ) Βιομηχανίες τριτογενούς μηχανικής κατεργασίας 
    - Επιπλοποιϊα 
    - Μονάδες ξύλινων δαπέδων (παρκετοποιϊες) 
    - Ξυλουργεία (κουφώματα, κ.α.) 
    - Κιβωτοποιϊες / Μονάδες Παλλετών 
    - Μονάδες συγκοινωνιακών μέσων (πλοία, βάρκες, βαγόνια τρένων, αυτοκίνητα, 

αεροπλάνα, κ.α.) 
    - Βαρελοποιία  
    - Μονάδες ξύλινων σπιτιών 
    - Μονάδες ξύλινων παιχνιδιών 
    - Μονάδες σπίρτων 
    - Λοιπές μικροβιοτεχνίες (ξυλόγλυπτα – είδη λαϊκής τέχνης – τακούνια – 

στυλιάρια – καπνοσύρριγες – φέρετρα – μουσικά όργανα – αθλητικά είδη – 
ξυλάλευρο – μολύβια – κορνίζες κ.α.) 

2.     Βιομηχανίες χημικής κατεργασίας του ξύλου κ.α. δασικών προϊόντων   
             - Μονάδες χαρτοπολτού 
             - Χαρτοποιίες (χαρτί/χαρτόνι) 
             - Μονάδες ρητινικών προϊόντων 
             - Λοιπές μονάδες (αεριοποίηση, πυρόλυση, εκχυλίσματα, φλοιός, κ.α.) 
 
 
Το Σχήμα 2 δίνει μια ρεαλιστικότερη κατάταξη των δασικών βιομηχανιών. Οι 

σημαντικότερες βιομηχανίες τριτογενούς κατεργασίας τόσο από την άποψη του αριθμού 

των μονάδων όσο και του όγκου και αξίας παραγωγής είναι οι επιπλοποιίες γιαυτό και 

αποτελούν ξεχωριστό οικονομικό κλάδο, τον κλάδο του επίπλου ο οποίος χωρίζεται σε 

υποκλάδους (Σχήμα 3) Το 95% των επιχειρήσεων επίπλου δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή ξύλινων επίπλων και μόνο το 5% στην παραγωγή μεταλλικών επίπλων. 
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Σχήμα 2.  Διάρθρωση Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ξϋλου  (δευτερογενής παραγωγή) 

στην Ελλάδα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.  Διάρθρωση τομέα Ξύλου 
 
 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 

ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΚΟΡΜΟΞΥΛΩΝ ΧΗΜΙΚΕΣ 

Αντικολλητά 

Μοριοσανίδες 

Ξυλόφυλλα 

Ινοσανίδες 

Πριστήρια 

Κιβώτια 

Παρκέτα 

Παλέτες 

Εμποτιστήρια 

Διάφορα 

Ξυλοπολτός 

Ξυλάνθρακας 

Χαρτί 

Ρητίνες 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΞΥΛΟΥ 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΞΥΛΟΥ 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΞΥΛΟΥ 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΞΥΛΟΥ 
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2.3 Κλαδική ταξινόμηση των επιχειρήσεων ξύλου επίπλου 
 
Οι βιομηχανίες ξύλου και επίπλου αποτελούν ένα αξιόλογο μεταποιητικό τομέα με 

σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία. Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, ο τομέας του ξύλου 

και επίπλου αποτελείται από δύο χωριστούς κλάδους, αυτόν του ξύλου με κωδικό 

κλάδου τον αριθμό 25 (κατά ΣΤΑΚΟΔ) και αυτόν του επίπλου με κωδικό κλάδου τον 

αριθμό 26 (κατά ΣΤΑΚΟΔ). Τα Σχήματα 4 και 5 δίνουν τη διάρθρωση των κλάδων 

ξύλου και επίπλου σε επιμέρους υποκλάδους, καθώς και το σχετικό ποσοστό και αριθμό 

των επιχειρήσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Σχήμα 4. Διάρθρωση κλάδου Ξύλου (ΕΣΥΕ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 5. Διάρθρωση κλάδου Επίπλου 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
κωδ. 26

Μεταλλικά Έπιπλα
κωδ. 262

Ξύλινα Έπιπλα &
Είδη Επιπλώσεως

κωδ. 261

Μεταλλικά Έπιπλα 
εκτός ΦΕΡΦΟΖΕ

κωδ. 2621

Έπιπλα ΦΕΡΦΟΖΕ
κωδ. 2622

Ταπετσαρίες Επίπλων
κωδ. 2613

Πλεκτά Έπιπλα
κωδ. 2612

Ξύλινα Έπιπλα
κωδ. 2611

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
κωδ. 26

Μεταλλικά Έπιπλα
κωδ. 262

Ξύλινα Έπιπλα &
Είδη Επιπλώσεως

κωδ. 261

Μεταλλικά Έπιπλα 
εκτός ΦΕΡΦΟΖΕ

κωδ. 2621

Έπιπλα ΦΕΡΦΟΖΕ
κωδ. 2622

Ταπετσαρίες Επίπλων
κωδ. 2613

Πλεκτά Έπιπλα
κωδ. 2612

Ξύλινα Έπιπλα
κωδ. 2611

 

ΚΛΑΔΟΣ ΞΥΛΟΥ
(κωδικός 25)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 
& ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

(κωδ. 25.9)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
& ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

(κωδ. 25.3)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
(κωδ. 25.2)

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
(κωδ. 25.1)

ΚΛΑΔΟΣ ΞΥΛΟΥ
(κωδικός 25)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 
& ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

(κωδ. 25.9)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
& ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

(κωδ. 25.3)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
(κωδ. 25.2)

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
(κωδ. 25.1)
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3.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΞΥΛΟΥ-  ΕΠΙΠΛΟΥ 

3.1 Γενικά 

Ο σχεδιασμός μιας βιομηχανίας ξύλου-επίπλου διέπεται γενικά από τις ίδιες βασικές 

αρχές που ισχύουν για όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Διαφοροποιείται όμως 

σημαντικά και εξειδικεύεται λόγω της φύσης και των πηγών των πρώτων υλών, του 

είδους των επιθυμητών τελικών προϊόντων, της ειδικής τεχνολογίας κατεργασίας και των 

διαδικασιών παραγωγής των προϊόντων ξύλου. 

Γενικά η ίδρυση, αναδιοργάνωση ή επέκταση μιας βιομηχανίας δικαιολογείται από έναν 

ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: 

1. Παραγωγή νέου προϊόντος ή ήδη υπάρχοντος σε νέα ποιότητα ή σε νέα 

σχέδια, π.χ. ινόπλακες μέσης πυκνότητας (MDF), δομικές ξυλόπλακες (OSB), 

τσιμεντοσανίδες, λεπτές ξυλόπλακες, νέα σχέδια επίπλων, νέοι τύποι 

κουφωμάτων, παραγωγή ημιετοίμων. 

2. Εφαρμογή νέας μεθόδου παραγωγής, π.χ. μονάδα παραγωγής ξυλανθράκων, 

παραγωγής θερμικά τροποποιημένου ξύλου, εισαγωγή μηχανημάτων νέας 

γενιάς DNC, κλπ. 

3. Κατάκτηση νέας αγοράς, π.χ. μονάδες προσανατολισμένες σε εξαγωγές 

προϊόντων (Μέση Ανατολή, Αφρική). 

4. Αξιοποίηση νέων πηγών πρώτης ύλης ή ημικατεργασμένων προϊόντων π.χ. 

μονάδες παραγωγής κιβωτίων, αντικολλητών κ.α. για την αξιοποίηση του 

ξύλου της λευκοκαλλιέργειας, μοριοσανίδων ή ινοσανίδων για αξιοποίηση 

νέων πηγών λιγνοκυτταρινικών υλικών, μονάδες παραγωγής κουζινών, κλπ. 

5. Ανάγκη νέας οργάνωσης λόγω μεταβολής των συνθηκών αγοράς–οικονομίας, 

π.χ. συνεργατικές κοινοπραξίες παραγωγής–διάθεσης προϊόντων επιπλοποιίας 

ενοποίηση ευρωπαϊκής αγοράς, βελτίωση ανταγωνιστικότητας, κλπ. 

Ο καλός σχεδιασμός μιας βιομηχανίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικερδή 

(βιώσιμη) λειτουργία της και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο του επιχειρηματία 

όσο και της τοπικής ή της εθνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό ο ορθολογικός και 

αποτελεσματικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης απαιτεί γνώση, μεθοδικότητα, έρευνα και 

αποφασιστικότητα. 
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3.2 Στάδια Σχεδιασμού μιας Βιομηχανίας 

Για τον σχεδιασμό μιας βιομηχανίας ξύλου-επίπλου πρέπει να ακολουθούνται σε γενικές 

γραμμές τα παρακάτω στάδια: 

1. Τοποθέτηση του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας της βιομηχανίας και 

προσδιορισμός των γενικών και ειδικών στόχων. 

2. Έρευνα αγοράς για: 

 επιλογή προϊόντος ή προϊόντων που θα παραχθούν 

 καθορισμό όγκου παραγωγής (συνολικά και ανά προϊόν) 

 διαθεσιμότητα πρώτων και βοηθητικών υλών 

 ανταγωνιστικό περιβάλλον 

3. Επιλογή θέσης εγκατάστασης εργοστασίου: 

4. Τεχνολογική μελέτη για: 

 καθορισμό δυναμικότητας παραγωγής – κλιμάκωση 

     επιλογή διαδικασιών και τεχνολογία παραγωγής  

     σύνταξη διαγραμμάτων ροής παραγωγής (flow charts) 

     επιλογή παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού 

    χωροταξικό σχεδιασμό – layout – χώρων και μηχανημάτων 

    καθορισμό απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων 

5. Διοικητική οργάνωση 

 οργανόγραμμα 

 θέσεις εργασίας 

 απαιτούμενο προσωπικό 

6. Οικονομική μελέτη για προσδιορισμό: 

 κόστους επένδυσης 

 χρηματοδοτικού σχήματος 

 κεφαλαίων κίνησης 

 κόστους παραγωγής 

- κόστους πρώτων και βοηθητικών υλών 

- κόστους ενέργειας 

- κόστους παραγωγής 
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 αποτελεσμάτων χρήσης 

 εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων 

7. Εναλλακτικές λύσεις 

8. Ίδρυση της βιομηχανίας 

 προγραμματισμός ίδρυσης 

 προγραμματισμός χρηματοδότησης 

 εκτέλεση 

- φάσεις 

- απαιτούμενα μέσα 

-  

Τα παραπάνω στάδια του σχεδιασμού αποτελούν βασικά και το περιεχόμενο μιας 
τεχνοοικονομικής μελέτης ίδρυσης και λειτουργία μιας επιχείρησης. 
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4.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 

Στο στάδιο αυτό περιγράφεται ο σκοπός ίδρυσης μιας βιομηχανίας και προσδιορίζονται 

το γενικό πλαίσιο λειτουργίας και οι επιμέρους στόχοι της επιχείρησης. Για το σκοπό 

αυτό επιλέγεται καταρχήν η γενική κατηγορία των προϊόντων που θα παραχθούν π.χ. 

πριστή ξυλεία, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, παρκέτα, κουφώματα, έπιπλα γενικώς ή 

εξειδικευμένα (όπως κουζίνας ή καθισμάτων κλπ.) και προσδιορίζεται η τάξη μεγέθους 

της βιομηχανίας (μικρή, μεσαία, μεγάλη ανάλογα με τα διαθέσιμα κεφάλαια και την 

γενικότερη οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης). Με βάση τα παραπάνω γενικά 

στοιχεία σχεδιάζεται η μεθοδολογία εκπόνηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης ίδρυσης 

της βιομηχανίας. 

 

 

5. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

 

Η έρευνα της αγοράς συνιστάται στη συλλογή πληροφοριών γύρω από το οικονομικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης και στον προσδιορισμό των μελλοντικών τάσεων 

κατανάλωσης του ή των προϊόντων. Η έρευνα αγοράς αποτελεί αντικείμενο άλλου 

μαθήματος για αυτό εδώ δίνονται ορισμένα βασικά στοιχεία για μια ολοκληρωμένη 

θεώρηση του αντικειμένου «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Ξύλου-Επίπλου».  

 

Η γνώση της αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων 

σχετικά με την ίδρυση, αναδιοργάνωση, επέκταση μιας βιομηχανίας και την επιτυχή 

λειτουργία της. Ειδικότερα για την ίδρυση  (ή επέκταση) μιας βιομηχανίας ξύλου-

επίπλου η έρευνα αγοράς θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στα παρακάτω κύρια 

ερωτήματα: 

    Ποιο προϊόν ή προϊόντα θα παραχθούν και σε ποια αναλογία; 

 Ποιος θα είναι ο όγκος παραγωγής (και συνεπώς ποιο το μέγεθος της υπό ίδρυση 

βιομηχανίας); 
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Για την απάντηση των παραπάνω κύριων ερωτημάτων απαιτείται να συλλεχθούν 

πληροφορίες για να προσδιορισθούν: 

 το μέγεθος της αγοράς των προϊόντων ξύλου και ιδιαίτερα εκείνων που  έχει 

προεπιλέξει να παράγει η επιχείρηση 

    η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών 

    το ανταγωνιστικό περιβάλλον της βιομηχανίας 

 

 

5.1 Μέγεθος αγοράς προϊόντων 

 

Το μέγεθος της αγοράς στο οποίο απευθύνονται οι επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου-

επίπλου είναι διαφορετικό ανάλογα με το είδος του προϊόντος και το μέγεθος της 

επιχείρησης. Έτσι, οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις απευθύνονται κατά κανόνα στην 

τοπική και σε κοντινές γεωγραφικά αγορές, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 

απευθύνονται στην τοπική και σε κοντινές γεωγραφικά αγορές και κάποιες σε 

επιλεγμένες μεγάλες πόλεις, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις απευθύνονται σε όλη την 

επικράτεια και στο εξωτερικό.  

 

Το μέγεθος της αγοράς ενός προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος της παραγωγής του, 

τις τυχόν εισαγωγές και εξαγωγές του καθώς και από το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της 

ζήτησης του προϊόντος αυτού. Έτσι για τον προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς 

χρειάζονται:  

1. να συγκεντρωθούν στατιστικά δεδομένα για τα προηγούμενα χρόνια,  

2. να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, και  

3. να γίνουν προβλέψεις για την μελλοντική ζήτηση.  

 

Η έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί σε τοπικό κα περιφερειακό επίπεδο ή να επεκταθεί σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο ανάλογα με το είδος του προϊόντος, το μέγεθος και τη 

δυναμική της επιχείρησης. 
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Ως παράδειγμα, δίνονται στον Πίνακα 5.1 δίνεται το μέγεθος αγοράς, (σε1000 m3).  η 

παραγωγή και η κατανάλωση ορισμένων κατηγοριών ορισμένων κατηγοριών προϊόντων 

ξύλου κατά τα έτη 1992 έως 19926, στο Σχήμα 5.1 δίνονται οι εξελίξεις  

στις εισαγωγές, στο Πίνακα 5.2  δίνεται οι τάσεις στη κατανάλωση των προϊόντων αυτών  

και στους Πίνακες 5.3 και 5.4 η αγορά προϊόντων ξύλου στην Ευρώπη και Μέση 

Ανατολή. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος του προϊόντος μελετώνται 

και οι δυνατότητες εξαγωγών. 

 

 
Πίνακας 5.1  Παραγωγή, εισαγωγές-εξαγωγές και κατανάλωση ξυλοπλακών                                                                                              

στην Ελλάδα  
ΕΤΟΣ 1992 1993 1994 1995 1996 
Κόντρα Πλακέ 
Παραγωγή 47,3 51,8 52,8 59,3 65 
Εισαγωγές 6 10,5 12,7 14,3 13,1 
Εξαγωγές 18,9 16,3 23,6 23,6 24 
Κατανάλωση 34,4 46 41,9 50 54,1 
Μοριοσανίδες 
Παραγωγή 289 270 275 300 264 
Εισαγωγές 30,8 42,5 59,9 50,1 61,6 
Εξαγωγές 26,1 25,5 14,9 21,4 20,8 
Κατανάλωση 293,7 287 320 328,7 304,8 
Ινοςανίδες 
Παραγωγή 18 18 12 30 35 
Εισαγωγές 62 72,4 118,9 100 202 
Εξαγωγές 0 0,9 0,2 2 8 
Κατανάλωση 80 89,5 130,7 128 229 

             ΠΗΓΗ : Ι.Ο.Β.Ε. 1997 
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Σχήμα 5.1  Εισαγωγές προϊόντων ξύλου 

 
 
 
 
Πίνακας 5.2 Ετήσια παραγωγή ξύλου και προϊόντων ξύλου στο σύνολο της Ευρώπης                                      

(Ποσότητες σε 1.000.000 m3) 
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 
 1983-85 1986-88 1989-91 1992-94 
ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Στρογγύλη 152 154 158 166 
- Κωνοφόρα (117) (120) (123) (133) 
- Πλατύφυλλα (35) (34) (135) (33) 
Θρυμματισμού 103 108 121 115 
Καυςόξυλα 54 57 55 52 
Άλλα 25 26 23 19 
ΣΥΝΟΛΟ 334 345 357 352 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Πριστή ξυλεία 84,5 85,7 85,6 82,6 
Καπλαμάδες 1,6 1,7 1,9 1,8 
Αντικολλητά 3,3 3,2 3,3 3,0 
Μοριοσανίδες 22,1 22,9 26,3 27,0 
Ινοσανίδες 4,1 4,2 4,6 4,1 
ΣΥΝΟΛΟ 115,6 117,7 121,7 118,5 

      ΠΗΓΗ FAO, FOREST PRODUCTS, YEAR BOOK,  1996 
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Πίνακας 5.3 Παραγωγή - Εξαγωγές - Εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ξύλου 

(αντικολλητά, μοριοσανίδες, ινοσανίδες) χωρών Μέσης Ανατολής            (σε 
1.000 m3) 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
XΩΡΕΣ 83-

87 
88-
92 

93-
94 

83-
87 

88-
92 

93-94 83-
87 

88-
92 

93-
94 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 38 45 44 164 176 177 - - - 
ΛΙΒΥΗ - - - 79 33 12 - - - 
ΣΟΥΔΑΝ 2 2 2 12 7 2 - - - 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑ
Ν 

1 1 1 46 46 46 - - - 

ΜΠΑΧΡΕΙΝ - - - 30 46 20 - - - 
ΚΥΠΡΟΣ 18 22 12 18 41 64 - 1 - 
ΙΡΑΝ 105 217 313 81 42 80 - - - 
ΙΡΑΚ 2 3 3 37 37 39 - - - 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ - - - 39 59 104 - - - 
ΚΟΥΒΕΪΤ - - - 141 115 156 9 3 - 
ΛΙΒΑΝΟΣ 42 46 46 18 20 23 11 3 - 
ΟΜΑΝ - - - 74 45 27 - - - 
ΣΑΟΥΔ. 
ΑΡΑΒΙΑ 

- - - 486 368 358 - - - 

ΣΥΡΙΑ 17 17 17 46 15 86 - - - 
ΙΣΡΑΗΛ 138 148 167 7 18 30 21 39 38 
ΣΥΝΟΛΟ Μ. 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

362 495 602 1.26
0 

1.068 1.224 41 45 38 

  Πηγή: FAO 1996 
 
 
 
Πελάτες του κλάδου ξύλου αποτελούν επιχειρήσεις: 

 του ίδιου κλάδου (π.χ. οι επιχειρήσεις των υποκλάδων ΣΤΑΚΟΔ 252 και 

ΣΤΑΚΟΔ 253 προμηθεύονται Α’ ύλη από επιχειρήσεις του υποκλάδου 

«πριστηρίων και μηχανικής επεξεργασίας ξύλου ΣΤΑΚΟΔ 251) 

 κατασκευαστικές και οικοδομικές 

 κατασκευής επίπλου 

 συσκευασίας  

 εμπορικές 

 

Ειδικότερα όσον αφορά στη ζήτηση του τομέα κατασκευών που αποτελεί και το 

σημαντικότερο υποκλάδο αυτή προέρχεται από: 
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 ζήτηση για κατοικίες από το Δημόσιο Τομέα στα πλαίσια της ασκούμενης 

στεγαστικής πολιτική 

 ζήτηση από το Δημόσιο Τομέα για άλλες κατασκευές (δημόσια έργα), και κυρίως 

 ζήτηση για κατοικίες από ιδιώτες 

 ζήτηση για επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις. 

 

Πελάτες του κλάδου επίπλου είναι: 

 το Δημόσιο, (ΔΕΚΟ, πανεπιστήμια, σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, 

θέατρα, κ.α.) 

 ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, ΚΕΚ, θέατρα, 

κ.α.) για την επίπλωση επιχειρήσεων και των γραφείων. 

 ελεύθεροι επαγγελματίες για εξοπλισμό των γραφείων και άλλων εργασιακών 

εγκαταστάσεων 

 ιδιώτες για την επίπλωση των οικιών τους. 

 

Η ζήτηση επομένως των προϊόντων ξύλου και επίπλου εξαρτάται κυρίως από την αύξηση 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας, την ασκούμενη εθνική πολιτική, και τη 

γενικότερη οικονομική πορεία της χώρας, από το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, 

τις δημογραφικές αλλαγές, τη διακύμανση των επιτοκίων, τον ανταγωνισμό από άλλα 

υποκατάστατα, κ.α. ή και από ειδικότερους παράγοντες όπως π.χ. τα έργα για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, η είσοδος των υπολογιστών στο χώρο γραφείου, η μόδα, κλπ. 

 

 

5.2 Διαθεσιμότητα πρώτων και βοηθητικών υλών 

Για την ίδρυση μιας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής είναι απαραίτητο να υπάρχει 

επάρκεια πρώτων υλών και αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται με σχετική μελέτη. 

 

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων ξύλου είναι τα πρωτογενή δασικά 

προϊόντα ή βιομηχανικά προϊόντα ξύλου (βλ. Σχήμα 1) ανάλογα με το είδος του τελικού 

προϊόντος και του βαθμού επεξεργασίας. 
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Για την ίδρυση π.χ. ενός πριστηρίου θα πρέπει να μελετάται η παραγωγή των δασών σε 

στρογγύλη ξυλεία σε τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο ή ακόμη και η 

δυνατότητα προμήθειας από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα ή από γειτονικές χώρες. 

Παράλληλα με τις ποσότητες των πρώτων υλών, θα πρέπει να συγκεντρώνονται 

πληροφορίες για τις τιμές καθώς και για το κόστος μεταφοράς από τις διάφορες περιοχές. 

Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται πώς οι διαθέσιμες πρώτες ύλες αξιοποιούνται σήμερα 

και ποιοι οι κυριότεροι αγοραστές αυτών. Ομοίως, για την ίδρυση μιας μονάδας 

παραγωγής μοριοσανίδων πρέπει να διερευνάται η διαθεσιμότητα και οι τιμές ξύλου 

θρυμματισμού από τα δάση, υπολειμμάτων κατεργασίας από άλλες επιχειρήσεις 

κατεργασίας ξύλου, καθώς και οι πηγές και δυνατότητες προμήθειας ποσοτικά και 

ποιοτικά κατάλληλης συγκολλητικής ουσίας. Για την ίδρυση π.χ. μιας γραμμής 

επένδυσης ξυλοπλακών με ξυλόφυλλα ή συνθετικά επενδύματα θα πρέπει να διερευνάται 

η δυνατότητα και οι τιμές προμήθειας των ξυλοπλακών, των ξυλόφυλλων ή επενδυμάτων 

από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Για την παραγωγή π.χ. μας μονάδας παραγωγής 

καθισμάτων θα πρέπει αν διερευνάται η διαθεσιμότητα και οι τιμές πριστής ξυλείας 

(κυρίως ατμισμένης οξυάς), βερνικιών, βαφών, ταπετσαριών, κ.ο.κ. 

 

 

5.3 Ανταγωνιστικό περιβάλλον 

Για την επιλογή ενός προϊόντος και το προσδιορισμό του όγκου παραγωγής από την υπό 

ίδρυση βιομηχανία εκτός του μεγέθους της αγοράς και της διαθεσιμότητας των πρώτων 

και βοηθητικών υλών είναι απαραίτητο να μελετηθεί το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο θα λειτουργεί η επιχείρηση. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον προσδιορίζεται 

από: 

 

 την καταγραφή των επιχειρήσεων που παράγουν το ίδιο προϊόν σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο ανάλογα με το είδος και μέγεθος της επιχείρησης 

 τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων (μέγεθος, οικονομική επιφάνεια, τεχνολογία παραγωγής, ποιότητα 

και τιμές προϊόντων, δίκτυα και πολιτική πωλήσεων, κλπ.) 
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Ο κλάδος του ξύλου και επίπλου στην Ελλάδα αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων βιοτεχνικής κυρίως παραγωγής οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό δεν 

χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, παραγωγής ή 

εμπορίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ως σημαντικός παράγων 

προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για την ίδρυση μιας νέας βιομηχανίας παραγωγής π.χ. 

επίπλων με αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων 

προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής και της ποιότητας του προϊόντος. Η 

σύγχρονη τεχνολογία και διοίκηση των επιχειρήσεων επιτρέπει τη μείωση του κόστους 

παραγωγής και την παραγωγή προϊόντων καλής και σταθερής ποιότητας, που είναι 

καθοριστικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας. Ακόμη, στο χώρο του επίπλου, το design 

και τα καινοτόμα προϊόντα συμβάλλουν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα μιας 

επιχείρησης. 
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6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Η επιλογή του τύπου εγκατάστασης μιας βιομηχανίας αποτελεί μια από τις πλέον 

σημαντικές αποφάσεις. Τούτο οφείλεται στις επιπτώσεις που έχει στο κόστος παραγωγής 

και διανομής του προϊόντος, αλλά και στη λειτουργικότητα αυτή καθεαυτή του 

εργοστασίου σε μακροχρόνια βάση. Ο προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης 

συνίσταται στην επιλογή:  

α.  της γεωγραφικής θέσης δια της οποίας μεγιστοποιείται το οικονομικό κέρδος ή 

ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής και διανομής του προϊόντος, και  

β. της συγκεκριμένης θέσης (οικοπέδου) δια της οποίας εξασφαλίζεται η 

λειτουργικότητα της βιομηχανίας. 

 

6.1 Επιλογή γεωγραφικής θέσης 

Όλοι οι παράγοντες ενός συστήματος παραγωγής μπορεί να επηρεάσουν σε διαφορετικό 

βαθμό ο καθένας ανάλογα και με το είδος της βιομηχανίας και των παραγόμενων 

προϊόντων τον τόπο εγκατάστασης. Για την άριστη επιλογή έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

θεωρητικά μοντέλα, τα οποία και με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

βοηθούν στην αξιολόγηση διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, 

ιδιαίτερη σημασία για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης μιας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας 

ξύλου-επίπλου έχουν: 

 η διαθεσιμότητα και κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών  

 το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στους καταναλωτές και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της αγοράς 

 άλλοι παράγοντες όπως επενδυτικά κίνητρα, εξεύρεση προσωπικού, 

υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ. 

Οι ποσότητες και ποιότητες των διαθέσιμων πρώτων υλών, αλλά κυρίως το κόστος 

μεταφοράς τους επηρεάζουν σημαντικά στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης. 

Βιομηχανίες που επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών οι οποίες χάνουν 

σημαντικό ποσοστό βάρους κατά την επεξεργασία τους ιδρύονται πλησίον των πηγών 

και χαρακτηρίζονται ως «βιομηχανίες προσανατολισμένες στις πρώτες ύλες». Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως τα πριστήρια και οι βιομηχανίες χημικού χαρτοπολτού. 



24 
 

Βιομηχανίες που επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, αλλά κατά την 

κατεργασία τους δεν μειώνεται το βάρος τους, ιδρύονται σε θέσεις που ελαχιστοποιούν 

το κόστος μεταφοράς τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων στις 

αγορές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι βιομηχανίες π.χ. ξυλοπλακών, μοριοσανίδων 

και ινοσανίδων οι οποίες επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από 

διάφορες πηγές όπως ξύλο θρυμματισμού από το δάσος, υπολείμματα κατεργασίας 

άλλων βιομηχανιών ξύλου και συγκολλητικές ουσίες. Πελάτες των επιχειρήσεων αυτών 

είναι κυρίως οι επιπλοποιίες.  

 

Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν σχετικά μικρές ποσότητες πρώτων υλών μεγαλύτερου 

βάρους ή όγκου όπως π.χ. οι επιπλοποιίες και τα ξυλουργεία ιδρύονται κοντά σε κέντρα 

κατανάλωσης και χαρακτηρίζονται ως «βιομηχανίες προσανατολισμένες στην αγορά». 

Η γεωγραφική διασπορά των πελατών (η πυκνότητα της αγοράς), η δυναμική της 

αγοράς, η οργάνωση της αγοράς και η φύση του προϊόντος επηρεάζουν σημαντικά τη 

θέση της βιομηχανίας.  

 Διαθεσιμότητα εργατικού κα εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με το κόστος 

εργασίας και μεταφοράς, η ύπαρξη επενδυτικών κινήτρων ή άλλων φορολογικών και 

νομοθετικών ρυθμίσεων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κλιματικοί παράγοντες, η 

δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης και τεχνολογικής υποστήριξης ή άλλοι 

οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της θέσης 

εγκατάστασης. 

 

6.2 Επιλογή οικοπέδου βιομηχανίας εγκατάστασης 

Αφού επιλεγεί η γεωγραφική θέση, με βάση κυρίως τα οικονομικά κριτήρια, γίνεται 

επιλογή συγκεκριμένης θέσης (οικοπέδου) για την εγκατάσταση της βιομηχανίας. Κατά 

την επιλογή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

 τα τεχνικά χαρακτηριστικά οικοπέδου (έκταση, κλίση, υπέδαφος, κλπ.) 

 εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά ή θαλάσσια) 

πρώτων υλών και προϊόντων 

 παροχή ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ, φωταέριο, κλπ.) 

 δίκτυα παροχής νερού και αποχέτευσης 
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 δίκτυα επικοινωνιών (π.χ. ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες) 

 ύπαρξη εργατικού και εξειδικευμένου δυναμικού, συνθήκες διαβίωσης, κόστος 

εργασίας 

 κόστος οικοπέδου κα κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων 

 επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 νομικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες και απόψεις, κ.α. 

 

Οικόπεδα σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές ή βιοτεχνικά πάρκα είναι κατά κανόνα 

ευνοϊκοί χώροι εγκατάστασης ενός εργοστασίου. 
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7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 
7.1 Σύστημα Παραγωγής 
 

Ο όρος «σύστημα παραγωγής» αναφέρεται στο σύνολο των παραγόντων, εγκαταστάσεων 
και δραστηριοτήτων διά των οποίων πραγματοποιείται η παραγωγή ενός ή περισσοτέρων 
προϊόντων. Το Σχήμα 7.1 δίνει μια γενική απεικόνιση του συστήματος παραγωγής. 
 
 

 
Σχήμα7.1. Απεικόνιση του Συστήματος Παραγωγής 

 
 
Στο σύστημα παραγωγής περιλαμβάνονται τα παραγόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που 

αποτελούν τις εκροές του συστήματος, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες από τις οποίες 

παράγονται τα προϊόντα, η εργασία, η ενέργεια και οι πληροφορίες που χρειάζονται 

(εισροές) και η παραγωγική διαδικασία ή τεχνολογία παραγωγής. Οι συνθήκες του 

περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές, ύπαρξη υποδομών/υπηρεσιών, κλπ.) επίσης 

επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης την 

διοίκηση παραγωγής μέσω της οποίας προγραμματίζονται, συντονίζονται και ελέγχονται 

όλα τα στοιχεία και οι δραστηριότητες του συστήματος παραγωγής. 

 

Ο σχεδιασμός μιας βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων-ξύλου ή επίπλου αναφέρεται 

ουσιαστικά στο σχεδιασμό όλου του συστήματος παραγωγής.  

 

 

Παραγωγική 
Διαδικασία

(Τεχνολογία)

Πρώτες Ύλες

Προσωπικό
Ενέργεια

Πληροφορίες

Προϊόντα

Υπηρεσίες
Πληροφορίες

Διοίκηση Παραγωγής
(Σύστημα Ελέγχου)

Συνθήκες 
Περιβάλλοντος{

Ανατροφοδότηση

Παραγωγική 
Διαδικασία

(Τεχνολογία)

Πρώτες Ύλες

Προσωπικό
Ενέργεια

Πληροφορίες

Προϊόντα

Υπηρεσίες
Πληροφορίες

Διοίκηση Παραγωγής
(Σύστημα Ελέγχου)

Συνθήκες 
Περιβάλλοντος{

Ανατροφοδότηση
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7.2 Στοιχεία σχεδιασμού διαδικασίας παραγωγής 

 

Η διαδικασία (τεχνολογία) παραγωγής (βλ. Σχήμα 7.1) περιλαμβάνει το σύνολο των 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων διά των οποίων μετασχηματίζονται οι πρώτες ύλες 

και η ενέργεια σε τελικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες. 

Για το σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τέσσερις 

βασικούς παράγοντες: 

 τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση ή το κατασκευαστικό σχέδιο του προϊόντος (ή 

των προϊόντων) 

 το είδος και τα χαρακτηριστικά των πρώτων και βοηθητικών υλών που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων 

 τον όγκο ή την ποσότητα παραγωγής και τη σχετική αναλογία όταν πρόκειται για 

διαφορετικά προϊόντα  

 τα διαθέσιμα στην αγορά μηχανήματα παραγωγής (και ποια από αυτά επιτρέπουν 

τα οικονομικά της επιχείρησης να αγορασθούν). 

 

7.2.1  Χαρακτηριστικά Προϊόντων 

Για το προϊόν ή τα προϊόντα που επελέγησαν να παράγονται από την υπό ίδρυση 

βιομηχανία δίνονται όλα τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και συντάσσονται οι 

σχετικές προδιαγραφές. Γίνεται επίσης αναφορά σε τυχόν εθνικές και διεθνείς 

προδιαγραφές. Όταν το προϊόν είναι κατασκευή π.χ. ένα έπιπλο, ένα παράθυρο, κλπ. 

δίνεται λεπτομερές κατασκευαστικό σχέδιο. 

 

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά ως παραδείγματα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

ορισμένων προϊόντων: 

Πριστή ξυλεία 

 είδος ξύλου (π.χ. ελάτη, δρυς) 

 διαστάσεις (πάχος x πλάτος, π.χ. 34,5…x 12,13…23…cm) 

 επιθυμητές υπερδιαστάσεις και επιτρεπόμενη διακύμανση (π.χ. ± 3mm, ± 1mm) 
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 επιθυμητή υγρασία (μετά από φυσική ή τεχνική ξήρανση) (π.χ. 12-14% ή 8-10%) 

 ποιότητες (επιτρεπόμενα σφάλματα π.χ. ρίγοι, ραγάδες, λειψάδες, 

ρητινοθύλακες, κλπ. 

Καπλαμάδες 

 είδος ξύλου (π.χ. δρυς, καρυδιά, κλπ.) 

 σχεδίαση (π.χ. ακτινική, εφαπτομενική, κλπ.) 

 διαστάσεις (πάχος ή κα πλάτος, π.χ. πάχος 0.6mm, πλάτος 12-20cm) 

 διακύμανση πάχους (π.χ. ± 0.05mm) 

 υγρασία (π.χ. 8-9%) 

 ποιότητα (π.χ. Α, ΑΒ, Β, ΒΒ, ΒΓ, κλπ.) 

Μοριοσανίδες – Ινοσανίδες 

 περιβάλλον χρήσης (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος) 

 διαστάσεις (πάχος, μήκος x πλάτος, διακύμανση) 

 πυκνότητα 

 προφίλ πυκνότητας 

 υγρασία 

 φυσικές ιδιότητες (π.χ. ρίκνωση, διόγκωση, προσρόφηση νερού, αντοχή σε 

βρασμό, κλπ.) 

 μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε κάμψη παράλληλα και κάθετα, αντοχή 

εφελκυσμού εσωτερικών δεσμών, αντοχή εφελκυσμού επιφανειακών στρώσεων, 

κλπ.) 

 άλλες ιδιότητες (π.χ. ανθεκτικότητα σε καύση, κ.α.) 

 χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές (π.χ. DIN, CEN, ISO) 

Κόντρα-πλακέ 

 είδος (ή σύνδεση ειδών) 

 πάχος (διακύμανση) 

 στρώσεις (3, 5, 7, 9, …15,…) 

 περιβάλλον χρήσης (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος) 

 διαστάσεις (πλάτος x μήκος) 
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 υγρασία 

 φυσικές ιδιότητες (ρίκνωση – διόγκωση) 

 μηχανικές ιδιότητες (αντοχή δεσμών μετά από εμπότιση σε κρύο ή ζεστό νερό, 

αντοχή σε κάμψη στις δύο κατευθύνσεις, σκληρότητα, αντοχή σε κρούση, κλπ.) 

 χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές (DIN, CEN, ISO) 

 

Έπιπλα (π.χ. καθίσματα) 

 σχέδια 

 κατασκευαστικά σχέδια όπου δίνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία των 

καθισμάτων με τις διαστάσεις, τη μορφή, τη συνδεσμολογία, κλπ. 

 το είδος ξύλου ή άλλων προϊόντων από τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται τα 

επιμέρους στοιχεία 

 το χρώμα-βερνίκι, κ.α. 

 το ύφασμα (όταν πρόκειται για ταπετσαρία) 

 μηχανικές αντοχές (όταν απαιτούνται) 

 προδιαγραφές (π.χ. CEN) 

 

7.2.2     Πρώτες και βοηθητικές ύλες 

Μετά την επιλογή των προϊόντων και την λεπτομερή περιγραφή των επιθυμητών 

τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών προσδιορίζονται οι απαιτούμενες πρώτες και 

βοηθητικές ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων. 

 

Για κάθε πρώτη ή βοηθητική ύλη δίνονται όλα τα επιθυμητά τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν και γίνεται αναφορά σε τυχόν εθνικές ή διεθνείς 

προδιαγραφές. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά ως παραδείγματα οι απαιτούμενες πρώτες 

ύλες και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της για: 

Πριστή ξυλεία 

 στρογγυλή ξυλεία πεύκης, ελάτης, οξυάς, καστανιάς, κ.α., διαμέτρου π.χ. 15 έως 

60cm και μήκος 3-6m 
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Πηχοσανίδες 

 στρογγυλή ξυλεία λεύκης, ΟΚΟΥΜΕ, κ.α. διαμέτρου 12 έως 25cm και μήκος 

1,20-2m. 

 Στρογγυλή ξυλεία λεύκης για ξυλόφυλλα διαμέτρου >40cm ή στρογγυλή ξυλεία 

ΟΚΟΥΜΕ για ξυλόφυλλα διαμέτρου >60cm 

 συγκολλητική ουσία ουρίας-φορμαλδεΰδης (προδιαγραφές) 

 σκληρυντής (π.χ. χλωριούχο αμμώνιο), αλεύρι 

Επενδεδυμένες μοριοσανίδες 

 μοριοσανίδες πάχους π.χ. 16mm, μήκους x πλάτους 180 x 220cm, πυκνότητα 

0.670-0.680gr/cm3  

 καπλαμάδες π.χ. δρυός, κερασιάς, οξυάς, ANIGRE πάχους 0.6 mm, πλάτους 10-

25cm, μήκους 225cm 

 συγκολλητική ουσία ουρίας-φορμαλδεΰδης (προδιαγραφές) 

 σκληρυντής (χλωριούχο αμμώνιο), αλεύρι 

 

Καρέκλες ταπετσαρίας 

 πριστή ξυλεία π.χ. οξυάς, δρυός, μέλιου πάχους 4-6cm, μήκους >1.5m 

 MDF (για τελάρο) 

 καβίλες – καρφιά 

 συγκολλητική ουσία (π.χ. Ατλακόλ) 

 ύφασμα (ίσως και αφρολέξ) 

 χρώμα, βερνίκι, μονωτικό, κ.α. (προδιαγραφές) 

Μοριοσανίδες 

 ξύλο θρυμματισμού πεύκης, λεύκης, οξυάς 

 υπολείμματα εξακρίδια πριστηρίων 

 υπολείμματα κατεργασίας κουφωμάτων, κλπ. 

 συγκολλητική ουσία ουρίας-φορμαλδεΰδης (προδιαγραφές) 

 σκληρυντής (χλωριούχο αμμώνιο) 

 παραφίνη 
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7.2.3  Όγκος – δυναμικότητα παραγωγής 

Ο όγκος ή ποσότητα του ή των προϊόντων που επελέγησαν να παραχθούν με βάση την 

έρευνα αγοράς αλλά και τα διαθέσιμα χρηματικά κεφάλαια και τα αναμενόμενα κέρδη 

του επιχειρηματία καθορίζουν και το μέγεθος ή την δυναμικότητα παραγωγής του 

εργοστασίου. 

 

Ο όγκος ή ποσότητα παραγωγής, και όταν πρόκειται για περισσότερα του ενός προϊόντα 

ή του ιδίου προϊόντος, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά η σχετικής τους αναλογία, 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και 

την προμήθεια του παραγωγικού εξοπλισμού. Όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι παραγωγής (βλ. Κεφ. 7.3) που προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος 

του προϊόντος και τον αριθμό των προϊόντων, την ποικιλότητα των χαρακτηριστικών των 

προϊόντων (π.χ. διάφοροι τύποι ή μοντέλα καθισμάτων) και την απαιτούμενη 

δυναμικότητα παραγωγής. 

 

Η δυναμικότητα παραγωγής καθορίζεται ειδικότερα από την ποσότητα κάθε τύπου 

προϊόντος που επιθυμείται να παράγεται σε μια χρονική περίοδο π.χ. ένα έτος σε μία ή σε 

δύο ή σε τρεις βάρδιες λειτουργίας του εργοστασίου. Η ετήσια δυναμικότητα ενός 

πριστηρίου μπορεί να εκφρασθεί ως σύνολο της παραγωγής πριστής ξυλείας π.χ. 5,000 

m3 ή 3,000 m3 ξυλεία κωνοφόρων και 2,000 m3 ξυλεία πλατύφυλλων ή 2,000 m3 πεύκης, 

1,000 m3 ελάτης, 1,000 m3 οξυάς, 6,000 m3 καστανιάς και 400 m3 δρυός. Σε κάθε 

περίπτωση ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και ο εξοπλισμός μπορεί να 

είναι διαφορετικός. Διαφορετικός π.χ. θα είναι επίσης ο σχεδιασμός της μεθόδου 

παραγωγής ενός εργοστασίου δυναμικότητας παραγωγής 20,000 καθισμάτων από αυτόν 

ενός εργοστασίου παραγωγής 100,000 καθισμάτων ετησίως. Διαφορετικός θα είναι 

επίσης ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας ενός εργοστασίου που παράγει έπιπλα 

μόνο από ξυλόπλακες (μοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητά) από αυτό που παράγε τα 

ίδια έπιπλα με συνδυασμό από ξυλόπλακες και πριστή ξυλεία (ξύλο μασίφ), κ.ο.κ. 
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7.2.4 Παραγωγικός εξοπλισμός 

Η δυναμικότητα παραγωγής καθορίζει την απαιτούμενη δυναμικότητα των μηχανημάτων 

παραγωγής αλλά και το επίπεδο της τεχνολογίας, π.χ. απλά συμβατικά μηχανήματα, 

σύνθετα απλά ή με αριθμητικό έλεγχο, χειρονακτική μετακίνηση ή αυτοματισμοί 

διαφόρων επιπέδων, κλπ.  Το επίπεδο τεχνολογίας των μηχανημάτων για κάθε 

δυναμικότητα παραγωγής που μπορεί να αγορασθεί εξαρτάται κατά κανόνα και από τα 

διαθέσιμα κεφάλαια του επιχειρηματία. Έτσι ο διαθέσιμος (ή δυνατόν να αγορασθεί) 

εξοπλισμός καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και το σχεδιασμό της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 

Σχετικά με τον εξοπλισμό παραγωγής και τις διαδικασίες επιλογής του δίνονται 

περισσότερες λεπτομέρειες στο Κεφ. 7.5. 

 

7.3 Μέθοδος – Σύστημα Παραγωγής 
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ή συστήματα παραγωγής τα οποία διαφοροποιούνται 

κυρίως σε τρία βασικά σημεία: 

 τη  φύση του προϊόντος, και την εξ αυτής ενδεικνυόμενο είδος ροής παραγωγής 

 την ποικιλία, δηλ. τον αριθμό των διαφορετικών παραγόμενων προϊόντων, και 

 την ποσότητα, δηλ. τον παραγόμενο αριθμό προϊόντων. 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να διακρίνουμε πέντε συστήματα παραγωγής: 

 Κατασκευή εξειδικευμένου προϊόντος (project production), 

 Παραγωγή κατά μικρές παραγγελίες (job shop production), 

 Παραγωγή κατά παρτίδες (batch production), 

 Μαζική παραγωγή (mass production), 

 Συνεχής παραγωγή (continuous production). 

 

Κατασκευή Εξειδικευμένων Προϊόντων (Project Production) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαδικασίες παραγωγής κατά τις οποίες παράγεται κάθε 

φορά ένα μόνο προϊόν π.χ. ένα ξύλινο κτίριο, μια ξύλινη γέφυρα, ένα ξύλινο κλειστό 
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γυμναστήριο, ένα εκκλησιαστικό τέμπλο, ένα ειδικό έπιπλο, κλπ., κατά παραγγελία με 

σχέδια του πελάτη. Κάθε προϊόν είναι ουσιαστικά μοναδικό και η διαδικασία 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία και ελάχιστη τυποποίηση. Η ευελιξία (flexibility), 

δηλ. η ευκολία με την οποία θα πρέπει να οργανώνονται οι διαδικασίες για την παραγωγή 

του προϊόντος θα πρέπει να είναι υψηλή, όπως και υψηλή πρέπει να είναι και η 

παραγωγική ικανότητα των εργαζομένων. Η παραγωγή είναι μικρή και ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός γενικής χρησιμότητας. 

 

Παραγωγή Κατά Μικρές Παραγγελίες (Job Shop Production) 

Αυτή η διαδικασία παραγωγής ακολουθείται από επιχειρήσεις που παράγουν κατά 

παραγγελία διαφορετικά προϊόντα σε χαμηλές ποσότητες ή και μεμονωμένα προϊόντα 

π.χ. ένα μικρό αριθμό ομοειδών καρεκλών, τραπεζαρίας, γενικά έπιπλα οικιών, κουζίνες, 

κουφώματα, κλπ). Αποτελεί ουσιαστικά μια τυπική διαδικασία κατά την οποία τα 

κατασκευαζόμενα προϊόντα (σχέδια) των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν 

προσδιορισθεί (επιλεγεί) από τους πελάτες. Η ανάγκη προσαρμογής του εξοπλισμού στα 

χαρακτηριστικά μεγάλου αριθμού διαφορετικών προϊόντων επιβάλλει να χρησιμοποιείται 

μηχανολογικός εξοπλισμός γενικής χρησιμότητας ο οποίος πρέπει να ρυθμίζεται 

προσεκτικά κάθε φορά που θα αλλάζει το είδος προϊόντος που παράγεται. Διαφορετικά 

προϊόντα κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους μπορεί να διέρχονται από διαφορετικούς 

σταθμούς – μηχανήματα. Αυτό προϋποθέτει μεγάλη ευελιξία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και εξειδικευμένο προσωπικό. Επειδή κάθε προϊόν πιθανώς να περάσει από 

περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων κατά την διάρκεια της παραγωγής του, η 

χρησιμότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού μπορεί να είναι μικρή. Αντιθέτως, 

αναλόγως με το υπάρχον πρόγραμμα παραγωγής, μπορεί να υπάρξουν σημεία στένωσης, 

στη γραμμή παραγωγής. Οι περισσότερες μικρές βιοτεχνίες παραγωγής επίπλων στην 

Ελλάδα παράγουν κατά μικρές παραγγελίες, γιατί υπάρχει συσχέτιση του προϊόντος με 

τις ανάγκες του πελάτη. 

 

Παραγωγή Κατά Παρτίδες (Batch Production) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παραγωγικές διαδικασίες κατά τις οποίες παράγονται 

παρτίδες από όμοια ή περίπου όμοια προϊόντα τα οποία απαιτούν για την παραγωγή τους 
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τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό, π.χ. μια επιχείρηση παραγωγής διάφορων αλλά 

συγκεκριμένων τύπων καρέκλας που παράγει αυτούς  σε σχετικά μεγάλες παραγγελίες ή 

παρτίδες. Τα προϊόντα παράγονται σε περιορισμένα και καθορισμένη διαδικασία 

παραγωγής. Τα διάφορα μηχανήματα παραγωγής συνήθως δεν είναι συνδεδεμένα με 

συστήματα αυτόματης μεταφοράς και δημιουργούνται έτσι αποθέματα ημιετοίμων 

μπροστά στους σταθμούς εργασίας ή μηχανήματα παραγωγής. Υπάρχει τυποποίηση αλλά 

μικρή. Το παραγωγικό αυτό σύστημα μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μια ενδιάμεση 

κατάσταση των συστημάτων Job Shop και Mass Production, όπου οι ποσότητες δε 

δικαιολογούν την ύπαρξη μαζικής παραγωγής, εντούτοις προσφέρει κάποιες οικονομίες 

κλίμακας από την άποψη ότι ελαττώνεται το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων λόγω 

της παραγωγής παρτίδων, και μειώνεται η ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων πρώτων 

υλών και τελικών προϊόντων, Παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν παραγωγή 

κατά παρτίδες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής π.χ. 

καρεκλών ή κρεβατιών ή επίπλων κουζίνας ή στοιχείων επίπλων (π.χ. πορτάκια) ή 

κουφωμάτων, κλπ. Και πωλούν τα προϊόντα τους κυρίως σε χονδρεμπόρους. 

 

Μαζική Παραγωγή (Mass Production) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παραγωγικά συστήματα όπου υπάρχει παραγωγή σε 

σειρά κατά την οποία παράγονται μεγάλες ποσότητες ίδιων προϊόντων και 

περιορισμένων τύπων. Εδώ υπάρχει μεγάλη ποσότητα παραγωγής και πολύ μικρή γκάμα 

προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν σχετικά υψηλό βαθμό τυποποίησης. Η μαζική 

παραγωγή προϋποθέτει προϊόντα με μεγάλη και σταθερή ζήτηση και συχνά υψηλά 

αποθέματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Αυτή η κατηγορία μπορεί να είναι 

μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένη, ενώ ενθαρρύνεται η χρησιμοποίηση μεγάλων 

κέντρων εργασίας. Παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν μαζική παραγωγή είναι π.χ. τα 

συμβατικά πριστήρια, οι μονάδες παραγωγής αντικολλητών, επικάλυψης ξυλοπλακών, 

πατωμάτων, παλετών, τυποποιημένων επίπλων ή μερών επίπλων (π.χ.SATO, NEOSET), 

κλπ. 

  

Συνεχής Παραγωγή (Continuous Flow) 
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παραγωγικά συστήματα κατά τα οποία παράγονται 

πολύ μεγάλες ποσότητες ενός ή μικρών γκρουπ συγγενών προϊόντων. Οι διαδικασίες 

απαιτούν τη χρήση πολύ εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ ο βαθμός 

τυποποίησης των τελικών προϊόντων είναι πολύ υψηλός. Απαιτεί μικρό αριθμό 

προσωπικού και οι παραγόμενες ποσότητες προσφέρουν σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας. Παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συνεχή παραγωγής είναι οι 

μονάδες παραγωγής μοριοσανίδων, ινοσανίδων, MDF, μεγάλα αυτοματοποιημένα 

πριστήρια, χαρτοπολτού, χαρτιού και γενικά χημικών βιομηχανιών. 

 

Είναι προφανές ότι ο παραπάνω διαχωρισμός είναι γενικός και ότι στην πράξη δεν είναι 

τόσο σαφή τα όρια μεταξύ των διαφόρων συστημάτων σε πολλές περιπτώσεις. 

 

Άλλα συστήματα 

Ανάλογα με το είδος του προϊόντος και κυρίως με το μέγεθος παραγωγής τα διάφορα 

συστήματα παραγωγής συχνά διακρίνονται σε συστήματα: 

 εξειδικευμένης συναρμολόγησης (συνήθως σε παραγωγή κατά παρτίδες), π.χ. 

καρεκλών, γενικών επίπλων, κλπ. 

 μικρών γραμμών παραγωγής (συνήθως σε παραγωγή κατά παραγγελία) 

 μεγάλων γραμμών παραγωγής (συνήθως σε μαζική και συνεχή παραγωγή) 

 πολύ μεγάλων γραμμών παραγωγής (συνήθως σε συστήματα συνεχούς ροής) 

 ευέλικτα συστήματα παραγωγής (παραγωγή προϊόντων διαφορετικών τύπων με 

ελεγχόμενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής 

που αποτελείται από ψηφιακά ελεγχόμενες εργαλειομηχανές, αυτοματοποιημένες 

διατάξεις διακίνησης υλικών, αυτόματα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου, τα 

οποία με μικρή ανθρώπινη παρέμβαση και μικρό χρόνο ρύθμισης των μηχανών 

μπορεί να αλλάξει την παραγωγή από τύπο σε τύπο προϊόντος ή από ποιότητα σε 

ποιότητα, κλπ. Είναι μοντέρνα συστήματα που αποβλέπουν στην οικονομία 

κλίμακας όχι μέσω της μαζικής παραγωγής αλλά της ευελιξίας στην παραγωγή.  
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7.4 Φάσεις – Διαγράμματα Ροής Παραγωγής (Flow charts)  
7.4.1 Διαδικασίες- φάσεις παραγωγής 

Ο μετασχηματισμός των πρώτων και βοηθητικών υλών σε προϊόντα προϋποθέτει ένα 

σύνολο επεξεργασιών σε διαδοχικές φάσεις. Ο παραγωγικός εξοπλισμός και οι 

χρησιμοποιούμενες διαδικασίες επεξεργασίας των πρώτων υλών κατά φάσεις ή στάδια 

παραγωγής συνθέτουν την παραγωγική διαδικασία του συστήματος.  

 

Η παραγωγή ενός προϊόντος ανάλογα και της φύσεως του συνήθως απαιτούν 

περισσότερες της μιας διαδικασίας ή επεξεργασίας. Στην παραγωγή βιομηχανικών 

δασικών προϊόντων μπορούμε να διακρίνουμε  τις παρακάτω διαδικασίες: 

 Συγκομιδή ή προμήθεια των πρώτων υλών 

 Κατεργασία με διάφορα μηχανικά μέσα (π.χ. πρίση, εκτύλιξη, θρυμματισμός, 

πλάνισμα κ.λ.π.) 

 Βελτιωτική κατεργασία με φυσικά ή χημικά μέσα (π.χ. ξήρανση, εμποτισμός, 

βαφή, φινίρισμα κ.λ.π.) 

 Μετασχηματισμός της πρώτης ύλης (ξύλου) με χημικά μέσα (π.χ. 

χαρτοπολτός, πολυμερή κυτταρίνη, λεύκανση κ.λ.π.) 

 Παρασκευή μοριοσανίδων, ινοσανίδων από μόρια ή ίνες ξύλου και 

συγκολλητικής ουσίας 

 Κατασκευή προϊόντων ή μερών προϊόντων (π.χ. επικολλητό ξύλο, σκάλες 

στοιχεία επίπλων κ.λ.π.) 

 Συναρμολόγηση (π.χ. μια καρέκλα, ένα σύνθετο, ένα λυόμενο σπίτι κ.λ.π.)  

 

Κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες ανάλογα με τη φύση του τελικού προϊόντος και 

την αρχική πρώτη ύλη είναι δυνατό να αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία, μια φάση 

ενός σταδίου ή μια υποφάση ενός σταδίου μιας παραγωγικής διαδικασίας.  

Η παραγωγή π.χ. εμποτισμένων στύλων ΔΕΗ αποτελείται από τις παρακάτω 

παραγωγικές διεργασίες ή φάσεις παραγωγής: 

 Συγκομιδή στο δάσος 

 Μεταφορά στο εργοστάσιο 

 Στοίβαξη και φυσική ξήρανση 
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 Διαμόρφωση (π.χ. διάνοιξη οπών, διαμόρφωση προφίλ κ.λ.π) 

 Εμποτισμός  

 Ζύγιση 

 Στοίβαξη – φυσική ξήρανση 

 Αποθήκευση 

 

Κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις ή στάδια παραγωγής είναι δυνατό να περιγράφουμε 

με περισσότερες υπο-φάσεις ή στάδια παραγωγής π.χ. Η φάση συγκομιδής των στύλων 

περιλαμβάνει: 

 Την προσήμανση στο δάσος 

 Την ρίψη 

 Την αποκλάδωση 

 Την αποφλοίωση 

 Την διαμόρφωση 

 Την μετατόπιση στο δασόδρομο 

 Την εμπορία 

 Την φόρτωση σε φορτηγά 

 Την μεταφορά στο εργοστάσιο 

 Την ογκομέτρηση 

 Την προστασία από βιοτικούς και κλιματικούς παράγοντες 

 Άλλα 

 

Η φάση εμποτισμού περιλαμβάνει: 

 Προετοιμασία – Στοίβαξη σε βαγονέτα 

 Είσοδο στον θάλαμο εμποτισμού 

 Εφαρμογή υποπιέσεως 

 Θέρμανση εμποτιστικού υγρού 

 Είσοδος εμποτιστικού στο θάλαμο 

 Εφαρμογή πιέσεως 

 Αφαίρεση πιέσεως 
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 Υποπίεση 

 Αφαιρούμε υποπίεση 

 Άδειασμα του εμποτιστικού υγρού 

 Έξοδος 

 

 

7.4.2 Ανάλυση προϊόντος 

Για τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και των διαδοχικών φάσεων ή σταδίων 

παραγωγής είναι απαραίτητο να γίνεται πρώτα με μεγάλη λεπτομέρεια ή ανάλυση του 

υπό παραγωγή προϊόντος.    Ειδικότερα  είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν: 

 Τα συστατικά μέρη του προϊόντος  

 Τα στοιχεία  ή  ημιέτοιμα σε είδος και αριθμό 

 Ο τρόπος κατεργασίας, κατασκευής και συναρμολόγησης. 

 

Τα Σχήματα  7.2 έως 7.4 δείχνουν  τα στοιχεία (μέρη) διαφόρων ξύλινων κατασκευών. 

 

 
         
 
                                                                                                                       Δύο (2) πόδια 
μπροστινά 
  Δύο(2) πόδια πισινά 
  Τέσσερις(4) τραβέρσες 
 Τέσσερα(40 καΐτια 
 Τέσσερις(4) γωνίες 
 Δύο(2) πλατάκια 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7.2. Σχηματική παράσταση  καρέκλας. 

Μπροστινό πόδι 
Καϊτι 

Τραβέρσα 

Πίσω πόδι 

         Πλατάκι 

Μικρό πλατάκι 
γωνία 
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Σχήμα7.3.Στοιχεία (μέρη) παραθύρου και πόρτας 
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1. Βάση – μπάζα                                       5. Συρτάρια 

                       2,  Πλαϊνά                                                  6. Ράφια 
                       3,  Πλάτη                                                   7. Κρεμάστρα 

                              4, Πόρτες                                                  8. Καπάκι 
9. Μεσαίο - διαχωριστικό 

 

Σχήμα 7.4 Στοιχεία κατασκευής βιβλιοθήκης 

 

7.4.3    Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας 

Για κάθε στάδιο παραγωγής ενός έκαστου στοιχείου συνήθως υπάρχουν εναλλακτικές 

μέθοδοι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι μέθοδοι αυτές ενδεχομένως 

χρησιμοποιούν διαφορετικά μηχανήματα ή διάφορους χειρισμούς στις επεξεργασίες από 

το προσωπικό. Π.χ. ή πρίση ενός και του ίδιου του κορμού μπορεί να γίνει με 

διαφορετικά σχέδια πρίσεως από τα ίδια ή από διαφορετικά μηχανήματα. (βλ .Σχήμα 

7.5). Ο τεμαχισμός μιας ξυλοπλάκας για παραγωγή επίπλων κουζίνας μπορεί να γίνει με 

συμβατική χειροκίνητη μηχανή γωνιάστρα  ή με αυτόματη τεμαχιστική μηχανή κ.ο.κ. 
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Σχήμα 7.5. Μέθοδοι πρίσεως κορμοξύλων 

 

Ο αριθμός των εναλλακτικών μεθόδων για κάθε σκοπό εξαρτάται από την φύση των 

απαιτούμενων εργασιών και την υφιστάμενη τεχνολογία. 

 

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να επιλέγονται και να αξιολογούνται εναλλακτικές 

μέθοδοι εκτελέσεως της εργασίας .Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων 

χρησιμοποιούνται  κυρίως τα παρακάτω κριτήρια: 

 Η λειτουργική απόδοση 

 Η παραγωγικότητα 

 Λειτουργική ευελιξία και ασφάλεια 

 Δαπάνες αγοράς του εξοπλισμού  

 Δαπάνες λειτουργίας 

 Ύπαρξη ή μη εξειδικευμένου προσωπικού 

 Άλλα οικονομικά , τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια 
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7.4.4 Διαγράμματα ροής 

Η περιγραφή ή ο σχεδιασμός μιας παραγωγικής διαδικασίας γίνεται με την βοήθεια των 

διαγραμμάτων ροής παραγωγής που συχνά ονομάζονται και φασεολόγια. Τα 

διαγράμματα δείχνουν με ευκρινή και παραστατικό τρόπο τις διαδοχικές φάσεις (ή 

στάδια) κατεργασίας ή επεξεργασίας από τις οποίες διέρχεται το υλικό (πρώτη ύλη) μέχρι 

να μετασχηματισθεί σε τελικό προϊόν. 

 

Το διάγραμμα αυτό μπορεί να δίνει μια συνοπτική εικόνα των γενικών σταδίων 

παραγωγής (βλ. παραπάνω σταδία παραγωγής εμποτισμένων στύλων) οπότε ονομάζεται 

συνοπτικό διάγραμμα σταδίων παραγωγής (block diagram) ή να δίνει μια λεπτομερή 

ανάλυση όλων των επιμέρους διαδοχικών φάσεων- σταδίων παραγωγής οπότε 

ονομάζεται  Διάγραμμα ροής  (Flow chart) ή να συνοδεύονται και από χρονικά και 

άλλα στοιχεία οπότε ονομάζεται  Διάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας (Process 

chart). 

 

Για τον σχεδιασμό των συνοπτικών διαγραμμάτων των σταδίων παραγωγής 

χρησιμοποιούνται τα σύμβολα             και  για να περιγράφουν τα διαδοχικά στάδια 

παραγωγής. Για το σχεδιασμό των αναλυτικών διαγραμμάτων ροής χρησιμοποιούνται τα 

σύμβολα: 

 

Διαδικασίες Σύμβολο 

Επεξεργασία, συναρμολόγηση  

Έλεγχος                  

Μεταφορές               

Αποθήκευση  

 

Τα Σχήματα  7.6, 7.7 και7.8 δίνουν ενδεικτικά τα συνοπτικά διαγράμματα σταδίων 
παραγωγής πριστής ξυλείας, εμποτισμού και μιας καρέκλας. 
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Σχήμα 7.6. Συνοπτικό  Διάγραμμα Παραγωγής Πριστής Ξυλείας 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7.7   Διάγραμμα  Ροής  Εμποτισμού Στύλων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΑΣΟΣ 

ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙ ΠΡΙΣΤΗΡΙ

ΠΡΙΣΜΑΤΟΠΛΑΤΕΙΕΜΠΟΡΙΟ 
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Σχήμα 7.8. Συνοπτικό Διάγραμμα Παραγωγής Καθισμάτων 
 

 

 

 

Κατασκευαστικό Σχέδιο 

Χειρισμός πρώτων υλών 

Συναρμολόγηση – μοντάρισμα  στοιχείων 

                   Λουστράρισμα 

Παραγωγή τελάρου - ταπετσάρισμα 

Συσκευασία - Αποθήκευση 

Προμήθεια πρώτων υλών 

Σχεδιασμός προϊόντος 

Έλεγχος προϊόντος 

Παραγωγή επί μέρους στοιχείων 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 
ΠΡΙΣΜΑΤΟΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΡΙΣΗΤΡΙΟ

Παραλαβή

Στοίβαξη

Αναμονή

Προστασία

Αναμονή

Ογκομέτρηση

Αποφλοίωση

Έλεγχος Μετάλλων

Ροή στο Πριστήριο

Αναμονή

Πρόπλαση

Κυρίως Πρίση

Αναμονή

Επανάπριση

Παρύφωση

Διαλογή

Έλεγχος

Στοίβαξη

Στοίβαξη

Αποθήκευση

Ξήρανση φυσική

Ξήρανση τεχνητή

Έλεγχος

Αποθήκευση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 
ΠΡΙΣΜΑΤΟΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΡΙΣΗΤΡΙΟ

Παραλαβή

Στοίβαξη

Αναμονή

Προστασία

Αναμονή

Ογκομέτρηση

Αποφλοίωση

Έλεγχος Μετάλλων

Ροή στο Πριστήριο

Αναμονή

Πρόπλαση

Κυρίως Πρίση

Αναμονή

Επανάπριση

Παρύφωση

Διαλογή

Έλεγχος

Στοίβαξη

Στοίβαξη

Αποθήκευση

Ξήρανση φυσική

Ξήρανση τεχνητή

Έλεγχος

Αποθήκευση

 

 

 

 

Τα Σχήματα 7.9, 7.10 και 7.11  δίνουν ενδεικτικά διαγράμματα ροής παραγωγής 

πριστής ξυλειας, ενός στοιχείου (ποδιού) καρέκλας και βαφής ενός επίπλου.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Σχήμα 7.9  Διάγραμμα παραγωγής πριστής ξυλείας 
  

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
(ΞΕΜΑΚΡΙΣΜΑ)  

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΧΟΣ 
(ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑ)  

1 

2 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
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      Σχήμα 7.10. Διάγραμμα ροής παραγωγής εμπρόσθιων ποδιών καρέκλας 
 

 

 
 

ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 
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Σχήμα 7.11. Διάγραμμα ροής λουστραρίσματος. 
 

Τα διαγράμματα  ροής παραγωγής, πέραν του ότι επιτρέπει την περιγραφή και 

κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολο της αποτελούν επίσης πολύτιμο 

εργαλείο για τον περαιτέρω σχεδιασμό και λειτουργία ενός εργοστάσιου. 

 

Ειδικότερα μας βοηθούν  συμαντικά: 

 Στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού 

 Στην χωροταξική μελέτη και διάταξη του εργοστάσιου 



48 
 

 Στον προσδιορισμό και περιγραφή των θέσεων εργασίας 

 Στο χρονικό προγραμματισμό των πρώτων υλών 

 Στο χρονικό προγραμματισμό της παραγωγής 

 Και πολλά άλλα που σχετίζονται με την έλεγχο και παρακολούθησης της 

παραγωγής, της παραγωγικότητας, των ημιέτοιμων κ.λ.π. 

 Στο προσδιορισμό των θέσεων ποιοτικού ελέγχου.  

 

 
7.5  Εξοπλισμός 

 
7.5.1 Κριτήρια επιλογής 
Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελεί το σοβαρότερο παράγοντα για την 

επιτυχή λειτουργία ενός εργοστάσιου. Οι υπεύθυνοι για την σχεδίαση ενός παραγωγικού 

συστήματος έχουν σήμερα την δυνατότητα επιλογής εξοπλισμού από μια μεγάλη γκάμα 

μηχανημάτων, απλών ή σύνθετων και διαφόρου βαθμού αυτοματοποίησης. 

 

Κύρια κριτήρια για την επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι: 

 Ο όγκος ή η δυναμικότητα παραγωγής 

 Ο επιθυμητός βαθμός ευελιξίας 

 Ο επιθυμητός τρόπος χειρισμού (ή βαθμός αυτοματοποίησης) 

 Η συνέχεια μεταξύ των διαφόρων μηχανών 

 Το κόστος αγοράς  

 Το κόστος λειτουργίας  

 Η αξιοπιστία και ευκολία συντήρησης τους. 

 
Η επιθυμητή δυναμικότητα παραγωγής καθορίζει την ιπποδύναμη και το μέγεθος των 

μηχανημάτων και κυρίως τον ρυθμό ή ταχύτητα εκτέλεσης των παραγωγικών 

διαδικασιών.  Είναι επίσης σημαντικό όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός 

μηχανήματα όπως συνήθως συμβαίνει στην κατεργασία του ξύλου και στη παραγωγή 

επίπλων να διασφαλίζεται ότι όλα τα μηχανήματα που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχουν 

την ίδια ή συμπληρωματική ή συμβατή δυναμικότητα αφενός για να μην δημιουργούνται 

στενώσεις στην παραγωγική διαδικασία ( π.χ. από ένα ή περισσότερα μηχανήματα) 
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αφετέρου να μην αγοράζονται με μεγαλύτερη από την επιθυμητή δυναμικότητα και να 

σπαταλώνται χρήματα.  

Ο επιθυμητός βαθμός ευελιξίας ενός μηχανήματος έχει σχέση με τον αριθμό των 

παραγόμενων προϊόντων αλλά και τον αριθμό και την φύση των εργασιών 

μετασχηματισμού των πρώτων υλών (π.χ. ξύλο) σε τελικό προϊόν. Εάν ο αριθμός ή τα 

μοντέλα των προϊόντων είναι πολλά, τα μηχανήματα χρειάζεται να διαθέτουν μεγάλο 

βαθμό ευελιξίας ώστε να προσαρμόζονται με ευχέρεια στις απαιτήσεις των παραγωγικών 

εργασιών ή τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. Οι μηχανές που διαθέτουν μεγάλη 

ευελιξία συνήθως ονομάζονται μηχανές γενικής χρήσης.  

Μηχανές γενικής χρήσης με μεγάλη ευελιξία είναι σχεδόν όλες οι μηχανές που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γενικών επίπλων και ξυλουργικών προϊόντων (βλ. 

Πίνακα 7.2) εκτός εάν τα έπιπλα είναι τυποποιημένα και παράγονται σε εξειδικευμένες 

γραμμές παραγωγής.  

Τα μηχανήματα γενικής χρήσεως είναι συνήθως τυποποιημένα και λόγω τις κατασκευής 

τους παράγονται σε μεγάλη κλίμακα και έχουν σχετικά χαμηλό κόστος. Οι μηχανές 

γενικής χρήσεως παρουσιάζουν όμως τα μειονεκτήματα ότι δεν μπορούν να πετύχουν 

υψηλούς ρυθμούς παραγωγής και απαιτούν συνήθως πολύ και εξειδικευμένο προσωπικό 

για την λειτουργία  τους. Έτσι παρά το χαμηλό κόστος αγοράς διακρίνονται από σχετικά 

μεγάλο κόστος λειτουργίας τους.  

Όταν παράγονται τυποποιημένα προϊόντα ή σχέδια μεγάλης ζήτησης και συνεπώς 

μεγάλου όγκου παραγωγής ενός προϊόντος απαιτούμενη ευελιξία του εξοπλισμού και 

χρησιμοποιούνται μηχανές ειδικότερής χρήσης. Κάθε μηχάνημα ειδικής χρήσεως εκτελεί 

την ίδια επεξεργασία ή την αυτή σειρά μικρού αριθμού επεξεργασιών σε διαδοχικά 

τεμάχια του ίδιου προϊόντος (π.χ. μια ραμποτέζα έχει σχετικά λιγότερη ευελιξία από μια 

πλάνη).  

 

Σε προϊόντα με υψηλή τυποποίηση και μεγάλο όγκο παραγωγής (π.χ. μοριοσανίδες, 

ινοσανίδες, χαρτοπολτός κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανές με πολύ μικρή 

ευελιξία. 

Ο τρόπος χειρισμού των μηχανημάτων αναφέρεται στη ύπαρξη ή μη αυτοματισμού. 

Γενικά από την άποψη αυτή μπορεί να είναι: 
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 Χειροκίνητες (manually-operated)  

 Ημιαυτόματες (semi-manually) 

 Αυτόματες (automatic) 

 Αυτοματοποιημένες (automated) 

 
Πίνακας 7.2. Εξοπλισμός εργοστασίου παραγωγής καρεκλών. 

α/α Τύπος Μηχανήματος 
1 Ξηραντήριο τεχνητής ξήρανσης 
2 Ατμιστήριο 
3 Δισκοπρίονο εγκάρσιων τομών 
4 Ταινιοπρίονο με τράπεζα εργασίας 
5 Ραμποτέζα 
6 Ταινιοπρίονο καμπύλων τομών  
7 Ημιαυτόματος τόρνος αντιγραφής 
8 Πλαγιοκόπτης – αντιγραφέας 
9 Δισκοπρίονο εγκάρσιων τομών 

9α Φρεζα 
10 Τριβείο ταινίας 
11 Τριβείο δίσκου 
12 Τριβείο τυμπάνου 
13 Τριβείο ανάγλυφων 
14 Διπλή ξεμορσαρίστρα 
15 Πολυμορσοτρύπανο 
16 Υδραυλικές πρέσες μονταρίσματος 
17 Εξισωτής ποδιών 
18 Τριβείο βούρτσας 
19 Καμπίνα βαφής 
20 Ξηραντήριο 
21 Καταράκτης επιχρισμάτων 
22 Ξηραντήριο λούστρου 
23 Καταράκτης λούστρου 
24 Γωνιάστρα 
25 Απλή φρέζα 
26 Καρφωτικά – βιδολόγοι – κοπτικά υφασμάτων 
27 Πρέσες κάμψεως 

 
 

Η παρακάτω σύγκριση εξαρτάται από την συμβολή του ανθρώπου στο χειρισμό της 

μηχανής κατά την διάρκεια ενός κύκλου λειτουργίας τους. Η συμβολή της 

μηχανοποίησης και αυτοματισμού έγκειται στον περιορισμό για την εξάλειψη του ρόλου 

των χειριστών κατά την διάρκεια του κύκλου λειτουργίες της μηχανής. Η μηχανοποίηση 
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και αυτοματοποίηση οφείλεται πρωτίστως στις τεχνολογικές εξελίξεις και έχουν μεγάλη 

βελτιωτική επίδραση στο κόστος και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Σήμερα 

παρατηρούμε στο χώρο των μηχανημάτων παραγωγής επίπλου εργαλειομηχανές γενικής 

μεν χρήσεως αλλά πολύ υψηλού αυτοματισμού (π.χ. μηχανές CNC και DNC) καθώς και 

συστήματα CAD/CAM πλήρως αυτοματοποιημένα για τυποποιημένες παραγωγές.  

Όσο αυξάνει ο αυτοματισμός και η μηχανοποίηση των εργασιών τόσο αυξάνει το κόστος 

αγοράς και η συντήρηση των μηχανημάτων αλλά τα οφέλη από την αυξημένη 

παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων είναι σημαντικά. Η αγορά σύγχρονων 

αυτοματοποιημένων συστημάτων εξαρτάται καθοριστικά από ένα κρίσιμο μέγεθος ή 

όγκου παραγωγής.  

Το κόστος αγοράς, κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι επίσης καθοριστικός 

παράγοντας στην επιλογή ενός μηχανήματος για κάθε συγκεκριμένη εργασία. Γι΄ αυτό 

απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός των αναγκών σε εξοπλισμό και καλή έρευνα αγοράς 

των διαθέσιμων μηχανημάτων. 

 

7.5.2 Διαδικασία επιλογής εξοπλισμού 

Αφού σχεδιασθεί η παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος και καθορισθούν οι 

επιμέρους φάσεις παραγωγής ξεκινά η διαδικασία καθορισμού και επιλογής του 

παραγωγικού εξοπλισμού ενός εργοστάσιου. Ο καθορισμός και η επιλογή του 

εξοπλισμού είναι συνάρτηση της σχεδίασης της παραγωγής καθώς και της χωροταξικής 

μελέτης όπως δείχνει το Σχήμα 7.12. 
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Σχήμα 7.12. Αλληλεπίδραση φάσεων σχεδίασης συστήματος παραγωγής. 

 

Η επιλογή του εξοπλισμού γίνεται συνήθως σε δύο στάδια, πρώτα προσδιορίζεται ο 

τύπος, τα χαρακτηριστικά και η απαιτούμενη δυναμικότητα των μηχανημάτων και στη 

συνέχεια επιλέγεται η μάρκα ή ο προμηθευτής κάθε μηχανήματος με βάση 

εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς. Ο προσδιορισμός του είδους, της δυναμικότητας και ο 

προσδιορισμός των μηχανημάτων γίνεται με βάση:  

 Την ανάλυση του προϊόντος  

 Την παραγωγική διαδικασία 

 Τον όγκο παραγωγής  

 Τον χωροταξικό σχεδιασμό της παραγωγής (βλ. κεφ) 

 Τον προσδιορισμό του επιθυμητού τρόπου χειρισμού 

 Τον προσδιορισμό του επιθυμητού βαθμού ευελιξίας 

 Τον υπολογισμό του αριθμού του απαιτούμενου αριθμού μηχανών 

 Την εξισορρόπηση του φόρτου θέσεων εργασίας ή της δυναμικότητας παραγωγής 

κάθε μηχανήματος  

 

Η επιλογή της μάρκας ή του τύπου και του προμηθευτή κάθε μηχανήματος γίνεται 

ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς των διαθέσιμων στην εγχώρια ή διεθνή 

 

Σχεδίαση 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

Επιλογή 
εξοπλισμού 

Χωροταξική 
μελέτη 
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αγορά μηχανημάτων, την λήψη προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) από τους 

προμηθευτές και την αξιολόγηση αυτών με βάση τις απαιτήσεις και τις  προδιαγραφές 

που έχουμε προσδιορίσει για υλοποίηση του επιθυμητού όγκου και της ποιότητας της 

παραγωγής, τα διαθέσιμα κεφάλαια και την προβλεπόμενη από την οικονομική μελέτη 

απόσβεσή τους. 

 

7.5.3 Εγκαταστάσεις εσωτερικών μεταφορών  

Οι εγκαταστάσεις εσωτερικών μεταφορών αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα στην 

παραγωγική διαδικασία για την ομαλή και οικονομική ροή του προϊόντος από το στάδιο 

των πρώτων υλών, στα διάφορα στάδια κατεργασίας και μετασχηματισμού, αποθήκευση 

έως και την αποστολή του τελικού προϊόντος στον πελάτη. Το Σχήμα 7.13 δείχνει ένα 

απλοποιημένο δίκτυο εσωτερικής  εσωτερικ.ών μεταφορών. 

 

 
Σχήμα 7.13 Δίκτυο εσωτερικών μεταφορών σε εργοστάσιο παραγωγής επίπλων 

 

 Οι εσωτερικές διακινήσεις των υλικών στο εργοστάσιο δεν προσθέτουν αξία στο 

προϊόν, αλλά απεναντίας επιβαρύνουν το κόστος και το χρόνο παραγωγής του γι αυτό 

είναι σκόπιμο το σύστημα (ή δίκτυο) μεταφορών να μελετάται με μεγάλη προσοχή και 

να σχεδιάζεται με τόπο ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη αποτελεσματικότητα του 

συστήματος. Τούτο εξασφαλίζεται όταν επιτυγχάνει:  
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 Την βέλτιστη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας των μηχανημάτων 

παραγωγής και των εργαζομένων  

 Την μείωση του κόστους και του χρόνου παραγωγής  

 Την βελτίωση των συνθηκών εργασίας  

 Την μείωση στο ελάχιστο των ατυχημάτων για το προσωπικό και των ζημιών 

για το προϊόν.  

 

Επομένως ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικών μεταφορών θα 

πρέπει να επιδιώκει:  

 Την κατάργηση ή τον περιορισμό όσο το δυνατόν περισσότερων εσωτερικών 

μεταφορών 

 Την μηχανοποίηση των απαραίτητων διακινήσεων με τις οποίες επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος 

 Την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου με κατάλληλες γραμμές ροής 

των υλικών και του προϊόντος και επαρκών χώρων αποθήκευσης 

 Την επιλογή των πλέον ενδεδειγμένων μέσων μεταφοράς  

 Την αποφυγή σημείων συμφόρησης ή στένωσης, περιττών μετακινήσεων ή 

προσωρινών αποθηκεύσεων και  

 Την παραγωγική απασχόληση των εργαζομένων μέσω της απελευθέρωσής των 

από κοπιώδεις και δυσάρεστες μετακινήσεις υλικών, εργαλείων και μηχανών.  

 

Η επιλογή των καταλλήλων μέσων εσωτερικής μεταφοράς επηρεάζεται από:  

 Την φύση των υλικών (π.χ. πριστή ξυλεία και ξυλοπλάκες διαφόρων 

διαστάσεων, καπλαμάδες, ξυλοτεμαχίδια, σκόνη, συγκολλητικές ουσίες κλπ.) 

 Το είδος των απαραίτητων μετακινήσεων (π.χ. συνεχής, ασυνεχής, ανύψωση, 

στοίβαξη κλπ.) 

 Η επιθυμητή διαδρομή και το μήκος των αποστάσεων  

 Η τεχνολογία των μέσων. 

 

Τα διάφορα μέσα για τη μετακίνηση των υλικών μέσα στο σύστημα παραγωγής (στο 

εργοστάσιο) ταξινομούνται σε τρεις (3) γενικές κατηγορίες: 
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o Μεταφορικά μέσα σταθερής ή καθορισμένης τροχιάς (π.χ. μεταφορικές ταινίες, 

αλυσίδες, γραμμές με ράουλα ή τροχίσκους, με κουβάδες, με αναρτήρες, 

εναέριες γραμμές, πνευματικές μεταφορές κλπ.) 

o Μέσα ανυψώσεως ή μεταφορές σε περιορισμένο χώρο (π.χ. γερανογέφυρες, 

βαρούλκα, γερανοί σταθερές θέσεις ή κινητοί, ανυψωτικές τράπεζες κλπ.) 

o Μέσα μεταφοράς μεγάλης ακτίνας, μεταφορικά οχήματα 

 

Συνήθως ένα σύστημα εσωτερικών μεταφορών μέσα σ’ ένα εργοστάσιο είναι 

συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών μεταφορικών μέσων.  

 

Στο σύστημα εσωτερικών μεταφορών μπορεί να ενταχθούν και οι εγκαταστάσεις 

αποκομιδής, συλλογής και διαχείρισης των υπολειμμάτων κατεργασίας (π.χ. 

εξακρίδια και πριονίδια από την πρίση, πριονίδι, πλανίδια και σκόνη από πρίση, 

πλάνισμα, λείανση κλπ.). Για τη μεταφορά των εξακριδίων, πρίσης στα πριστήρια  

χρησιμοποιούνται συνήθως ελαστικές μεταφορικές ταινίες, ενώ για το πριονίδι, 

ξυλόσκονη και πλανίδια συνήθως χρησιμοποιούνται πνευματικοί αγωγοί.  

 

7.5.4 Ειδικές Εγκαταστάσεις 

Στις ειδικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται συνήθως οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας, επεξεργασίας λυμάτων και άλλων εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

 

7.5.5 Λοιπός εξοπλισμός  

Στο λοιπό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, πίεσης 

και τυχόν υποπίεσης, τα τροχιστήρια, σχεδιαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, τα 

μεταφορικά μέσα (ανθρώπων, προμήθειας πρώτων υλών και διανομής προϊόντων) καθώς 

και ο εξοπλισμός γραφείων (έπιπλα, Η/Υ, φωτοαντιγραφικά, fax τηλέφωνα, κλπ.). 
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8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LAYOUT 

8.1  Γενικά 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός (layout) μιας παραγωγικής επιχείρησης έχει ως αντικείμενο 

τη βέλτιστη διάταξη των μηχανημάτων, των εργαλείων και βοηθητικού εξοπλισμού, των 

αποθηκών, των υπηρεσιών και των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και των 

εργαζομένων στο χώρο. Το layout είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία μιας 

επιχείρησης και καθορίζει τον τόπο και τη ροή των διαφόρων κατεργασιών και 

λειτουργιών της επιχείρησης. Συχνά μικρές διαφοροποιήσεις στη θέση ορισμένων (ή και 

ενός μόνο) μηχανημάτων στο χώρο της επιχείρησης μπορεί να έχει σημαντική επίδραση 

(θετική ή αρνητική) στην όλη λειτουργία και την επικέρδεια της επιχείρησης. Η βέλτιστη 

χωροταξική διάταξη επιτυγχάνεται όταν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη, αποτελεσματική 

και πλέον οικονομική λειτουργία του παρακάτω συστήματος. 

Κατά το σχεδιασμό ενός layout ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια: 

 Επιλογή του τύπου layout σε σχέση και με την επιλογή και αξιολόγηση του 

συστήματος παραγωγής. 

 Σχεδιασμός layout λειτουργικών χώρων. 

 Λεπτομερής σχεδιασμός layout μηχανημάτων. 

8.2 Επιλογή τύπου layout 

Σήμερα διακρίνονται τρεις βασικοί τύποι layout: 

 Process layout, όπου ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι διατεταγμένος σε ομάδες 

ανάλογα με τη διαδικασία που ολοκληρώνουν και είναι προσανατολισμένος στη 

διαδικασία (Σχήμα 8.1). 

 Product layout, όπου ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι διατεταγμένος σε κέντρα 

εργασίας σε σειρά που παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν και είναι 

προσανατολισμένος στο προϊόν (Σχήμα8.2).  

 Fixed Position layout, το οποίο χαρακτηρίζει τα project (εξειδικευμένα προϊόντα) 

είδη παραγωγικών διαδικασιών. Η κατηγόρια fixed position layout αποτελεί 

εξειδικευμένη κατηγορία και δε γίνεται αναφορά της στα επόμενα. 

Συνήθως, οι εφαρμοζόμενοι στην πράξη τύποι layout είναι συνδυασμοί των process και 

product layout. Το σημαντικότερο υβρίδιο των παραπάνω είναι το group (ή cell) layout 

(χωροταξικός σχεδιασμός κατά ομάδες). 
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Για την επιλογή του τύπου του χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής μιας 

επιχείρησης, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε το είδος του παραγωγικού συστήματος που 

έχει επιλεγεί να ακολουθήσει η επιχείρηση. Το Σχήμα 8.3 δίνει έναν οδηγό για την κατ΄ 

αρχή επιλογή του τύπου layout σε σχέση με το είδος του παραγωγικού συστήματος.  

                                       Process Layout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 8.1   Χωροταξική κατανομή παραγωγικού συστήματος για παραγωγή 
προσανατολισμένη στη διαδικασία. 
                                                 Product Layout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Σχήμα 8.2  Χωροταξική κατανομή παραγωγικού συστήματος για παραγωγή 
προσανατολισμένη στο προϊόν. 
 

 

          Α              Β            Γ           Α΄  Ύλες 

IN 

OUT 
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Παραγωγικό Σύστημα Βασικός Τύπος Layout 

                                  Project  

Fixed – position layout                                   process  

       Job 

      process   

 

 

 

Process layout 

 

                                  Batch 

                                  process  Cell layout 

 

       Mass  

Product layout        Process 

                                  Continuous  

                                  process 

Σχήμα 8.3  Σχέση μεταξύ είδους παραγωγικού συστήματος και τύπου layout. 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των συστημάτων παραγωγής (Κεφ. 7.3) στην 

παραγωγή προϊόντων ξύλου μπορεί να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος του 

προϊόντος, τη δυναμικότητα και την τεχνολογία παραγωγής, όλα τα συστήματα 

παραγωγής, κατά εξειδικευμένο έργο (project process) κατά μικρές παραγγελιές (job 

production), κατά παρτίδες (batch production), μαζική παραγωγή (mass production) και 

συνεχής παραγωγή (continuous production).  

 

8.3 Σχεδιασμός layout λειτουργικών χώρων 

Ο σχεδιασμός ενός εργοστάσιου παραγωγής περιλαμβάνει το γενικό σχεδιασμό των 

απαιτούμενων χώρων και τη λειτουργική διάταξη τους με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η 

απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των λειτουργιών του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και να καθορίζει: 

 τους χώρους αποθήκευσης και πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 

 τους χώρους παραγωγής, 
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 τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης ημιέτοιμων στοιχείων, 

 τους χώρους γραφείων και βοηθητικών χώρων (εστιατόριο, κυλικείο, 

αποδυτήρια, WC, κ.λ.π.),  

 τους χώρους βοηθητικού εξοπλισμού, παραγωγής και διανομής ενέργειας, 

οχημάτων, κ.λ.π.), και 

 τους χώρους εισόδου των πρώτων υλών και εξόδου των προϊόντων. 

 

Κατά το σχεδιασμό της χωροταξικής διάταξης των λειτουργικών χώρων θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται τα παρακάτω:  

 η απρόσκοπτη και ευχερής είσοδος και έξοδος των πρώτων και βοηθητικών 

υλών και των προϊόντων. Επομένως οι αποθήκες Α΄ και Β΄ υλών και ετοίμων 

προϊόντων θα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο και έξοδο των 

εγκαταστάσεων ή τουλάχιστον να συνενώνονται με αυτές εύκολα και 

γρήγορα. 

 οι μικρότερες δυνατές μεταφορικές διαδρομές (μεταφορικών μέσων, 

οχημάτων, εργαζομένων, υλικών) τόσο μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

όσο και στους εξωτερικούς χώρους για να γίνονται γρήγορα και με μικρό 

κόστος.  

 η προς μια κατεύθυνση (εμπρός) ροή των προς επεξεργασία υλικών και 

ημιετοίμων και η αποφυγή επιστροφών. Αρχή της ροής των υλικών θα πρέπει 

να είναι η αποθήκη, η συνεχής προς τα εμπρός προώθηση των υλικών στα 

διάφορα διαδοχικά στάδια επεξεργασίας και τέρμα η αποθήκη ετοίμων 

προϊόντων. 

 η ύπαρξη αρκετού χώρου για τα μηχανήματα παραγωγής με όλους τους 

βοηθητικούς χώρους εργασίας των εργαζομένων και κινήσεως των 

μεταφορικών μέσων.  

 η ευχερής πρόσβαση εργαζομένων και πελατών στο κτίριο διοικήσεως και 

βοηθητικών χώρων (γραφεία, WC κλπ.). 

 η τοποθέτηση των κτιρίων να γίνεται με τρόπο ώστε: 

 να μη ενοχλεί τον φωτισμό 
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 να διευκολύνει την υδροληψία και άλλα μέσα πυροπροστασίας                                      

για κατάσβεση τυχόν πυρκαγιών 

 να διευκολύνει τη συγκομιδή και διαχείριση ρυπογόνων υλικών  

 να επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Βασικοί παράγοντες καθορισμού των απαιτούμενων χώρων είναι: 

 το είδος του προϊόντος και η φύση των πρώτων υλών 

 η επιθυμητή δυναμικότητα παραγωγής, 

 το μέγεθος και η ροή (φάσεις) των γραμμών παραγωγής, 

 τα απαιτούμενα αποθέματα και ο χρόνος ανανέωσης (ή αποθήκευσης) των 

πρώτων υλών (κυρίως πριστής ξυλείας), των ημιέτοιμων (στοιχείων) και των 

τελικών προϊόντων, 

 οι μέθοδοι και τα μηχανήματα διακίνησης των υλικών από χώρο σε χώρο και 

από μηχάνημα σε μηχάνημα. 

 ο αριθμός των εργαζομένων στην παραγωγή, στη διοίκηση, στις αποθήκες και 

στην εμπορία, 

 οι προοπτικές επέκτασης των γραμμών παραγωγής και της δυναμικότητας του 

εργοστάσιου. 

Οι απαιτούμενοι χώροι αναφέρονται αφενός στους εξωτερικούς χώρους (απαιτούμενο 

οικόπεδο) καθώς και στους στεγασμένους χώρους.  

 

Οι κυριότεροι παράγοντες για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εξωτερικών χώρων 

είναι το είδος του προϊόντος και το μέγεθος της παραγωγής.  

Τα πριστήρια π.χ. και οι βιομηχανίες παραγωγής μοριοσανίδων, ινοσανίδων και 

χαρτοπολτού απαιτούν πολύ μεγάλους χώρους οικοπέδων. Αντίθετα μια επιπλοποιία ή 

μια γραμμή επένδυσης ξυλοπλακών απαιτούν μικρούς χώρους. 

 

Ένα πριστήριο αποτελείται από την κορμοπλατεία, το κυρίως πριστήριο και την 

πρισματοπλατεία (βλ. Σχήμα 7.9 ). Η κορμοπλατεία θα πρέπει να έχει επαρκή έκταση (10-

50 στρέμματα) ώστε να επιτρέπει την στοίβαξη (αποθήκευση)  αποθεμάτων στρογγύλης 

ξυλείας συνήθως  για μεγάλα  χρονικά  διαστήματα (5-8 μήνες), να επιτρέπει την 
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προστασία με καταιονισμό ή με αποθήκευση σε υγρές δεξαμενές, την διακίνηση της 

ξυλείας με γερανούς ή φορτο-εκφορτωτές, την κίνηση μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων 

για την μεταφορά και εκφόρτωση των κορμών, την απρόσκοπτη ροή των κορμών στο 

πριστήριο με δυνατότητα διόδου από συστήματα ελέγχου μεταλλικών αντικειμένων στους 

κορμούς και διαβροχής των κορμών, εγκαταστάσεων αποφλοίωσης και εγκάρσιας τομής 

των κορμών όταν χρειάζονται κλπ.  

 

Το κυρίως πριστήριο είναι στεγασμένος χώρος και περιλαμβάνει την γραμμή πρίσεως των 

κορμών σε πριστή ξυλεία, το τροχιστήριο και την αποθήκη των ανταλλακτικών. Ο χώρος 

διοίκησης και οι βοηθητικοί χώροι (εστιατόριο, αποδυτήρια, WC κλπ.) συνήθως 

στεγάζονται στο κτίριο του κυρίως πριστηρίου.  

 

Η πρισματοπλατεία είναι ο χώρος όπου στοιβάζεται (αποθηκεύεται) η πριστή ξυλεία και 

το μέγεθός της εξαρτάται από τον όγκο παραγωγής και τον περαιτέρω χειρισμό της πριν 

φθάσει στην αγορά. Συνήθως στοιβάζεται και αφήνεται για φυσική ξήρανση. 

Επιπρόσθετα είναι δυνατόν να υπάρχουν ξηραντήρια για τεχνητή ξήρανση ατμιστήρια, 

εμποτιστήρια, αλλά και χώροι στεγασμένοι για αποθήκευση της ξυλείας.  

 

Μία βιομηχανία παραγωγής μοριοσανίδων ή MDF (ή χαρτοπολτού) απαιτεί πολύ 

μεγάλους εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης και διακίνησης των πρώτων υλών που είναι 

ξύλο θρυμματισμού, εξακρίδια και άλλα υπολείμματα κατεργασίας στην «κορμοπλατεία» 

όπως και εδώ ονομάζεται ο χώρος αποθήκευσης των πρώτων υλών τοποθετούνται 

συνήθως και γραμμές θρυμματισμού του ξύλου, διαχωρισμού και ξήρανσης των 

ξυλοτεμαχιδίων, δεξαμενές αποθήκευσης συγκολλητικών ουσιών, καυσίμων και 

εγκαταστάσεις αποκομιδής τυχόν υπολειμμάτων. Οι βιομηχανίες αυτές απαιτούν επίσης 

πολύ μεγάλους στεγασμένους χώρους για α) την επιμήκη γραμμή παραγωγής, β) την 

προσωρινή στοίβαξη των ξυλοπλακών για ψύξη, γ) τη γραμμή λείανσης και δ) την 

αποθήκευση συνήθως πολύ μεγάλων όγκων τελικού προϊόντος. Επιπρόσθετα μεγάλοι 

στεγασμένοι χώροι απαιτούνται όταν οι ξυλοπλάκες επενδύονται με επενδύματα 

μελαμίνης ή μεγαλύτεροι όταν οι ξυλοπλάκες επενδύονται με φυσικό καπλαμά. Οι 

βιομηχανίες αυτές πέραν των χώρων διοίκησης και βοηθητικών χώρων απαιτούν την 
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ύπαρξη και λειτουργία οργανωμένων εργαστηρίων ποινικού ελέγχου, αποθήκης 

ανταλλακτικών, τροχιστηρίων, μηχανουργείων, ηλεκτρολογικών, στέγασης των 

αυτοκινήτων κλπ.  

 

Μία βιοτεχνία ή βιομηχανία παραγωγής επίπλων (π.χ. καθισμάτων) απαιτεί ανάλογα με 

το μέγεθος της παραγωγής και την επεξεργασία ή μη των πρώτων υλών σχετικά πολύ 

μικρούς χώρου. 

 

Στο Σχήμα 8.4 δίνεται μια γενική διάταξη των χώρων (layout) ενός εργοστασίου 

παραγωγής καρεκλών μικρής δυναμικότητας. Οι απαιτούμενοι χώροι είναι σχετικά 

μικροί (μέχρι 600 τ.μ.) γιατί οι ανάγκες για αποθήκευση Α΄ υλών, ημιέτοιμων και 

τελικών προϊόντων είναι μικρές. Ο χώρος παραγωγής χωρίζεται σε τρεις διακριτούς 

χώρους και ειδικότερα στο χώρο παραγωγής των επιμέρους στοιχείων των καρεκλών, 

στο χώρο μονταρίσματος των στοιχείων σε καρέκλες και στο χώρο βαφής. 

Στο Σχήμα 8.5 δίνεται ενδεικτικά η γενική διάταξη (layout) των χώρων εργοστάσιου 

καθισμάτων μεγάλης δυναμικότητας. Οι συνολικοί απαιτούμενοι χώροι ανάλογα με το 

ακριβές μέγεθος της παραγωγής και της ύπαρξης ή μη φυσικής ξήρανσης μπορεί να 

κυμαίνονται από 2.000 έως 4.000 τ.μ.  

Η αποθήκευση των πρώτων υλών (πριστής ξυλείας και των τελικών προϊόντων) λόγω 

του μεγέθους της δυναμικότητας απαιτεί μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι 

απαιτούμενοι χώροι γίνονται μεγαλύτεροι όταν χρειάζεται να γίνεται φυσική ξήρανση 

της ξυλείας. Επίσης λόγω του μεγάλου όγκου των ημιέτοιμων σε κάθε φάση παραγωγής 

χρειάζεται να υπάρχουν μεγάλοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αυτών γύρω από κάθε 

μηχάνημα κατεργασίας των στοιχείων. Οι χώροι παραγωγής χωρίζονται σε πέντε 

διακριτά τμήματα, ήτοι: 

 το τμήμα χειρισμού της πρώτης ύλης (αποθήκευση, ξήρανση, πιθανή άτμιση), 

 το τμήμα παραγωγής των επιμέρους στοιχείων των καρεκλών και προσωρινής 

αποθήκευσης αυτών, 

 το τμήμα μονταρίσματος, 

 το τμήμα βαφής – λουστραρίσματος, και  

 το τμήμα κατασκευής του τελάρου και ταπετσαρίσματος. 



63 
 

Εκτός από τους παραπάνω χώρους απαιτούνται επίσης επαρκείς χώροι για 1)  το 

τροχιστήριο των πριονιών και των μαχαιριών των μηχανημάτων κατεργασίας, 2) τον 

λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό (αεροσυμπιεστές, φορτωτικά, ανταλλακτικά, κ.λ.π.), τη 

συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των υπολειμμάτων κατεργασίας, 4) τις 

εγκαταστάσεις ατμού για το ξηραντήριο και το ατμιστήριο (συνήθως καίγονται τα 

υπολείμματα σε ειδικό καυστήρα και   
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Χ Ω Ρ Ο Σ
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ΒΟ Η Θ Η Τ ΙΚΟ Σ
Ε Ξ Ο Π ΛΙΣ Μ Ο Σ

Χ Ω Ρ Ο Σ  Β Α Φ Η Σ

30  μ .

Α Π Ο Θ Η Κ Η  Κ Α Ρ Ε Κ Λ Ω Ν

20  μ .

Σ χήμ α  ΙV -2 . Γεν ική  δ ιά τα ξη  χ ώ ρω ν μ ικ ρού  ερ γοσ τα σ ίου

 
/ 

Σχήμα 8.4. Γενική διάταξη (layout) χώρων μικρού εργοστασίου παραγωγής 
καθισμάτων. 
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Σχήμα ΙV-4. Γενική διάταξη χώρων μικρού εργοστασίου
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Σχήμα 8.5. Γενική διάταξη (layout) χώρων εργοστασίου παραγωγής καρεκλών. 
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θερμαίνουν το λέβητα ατμού), και 5) τα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, του 

λογιστηρίου και βοηθητικούς χώρους (κυλικείου, εστιατόριου, αποδυτηρίων, WC, 

κ.λ.π.). 

Το σχήμα των χώρων του εργοστασίου που δίνεται στα Σχήματα 8.4 και 8.5 είναι 

ενδεικτικό. Θα μπορούσε π.χ. ο χώρος να είναι επιμήκης (στενόμακρος) και οι χώροι του 

μονταρίσματος, βαφής, τελάρου – ταπετσαρίσματος, αποθήκης έτοιμων να είναι σε 

συνεχή γραμμή με το χώρο παραγωγής των στοιχείων ή να έχει άλλο σχήμα ή ακόμη να 

βρίσκονται π.χ. τα γραφεία και οι βοηθητικοί χώροι η και το ταπετσάρισμα και 

αποθήκευση σε άλλο επίπεδο (όροφο). Σε κάθε περίπτωση η διάταξη των χώρων θα 

πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των λειτουργιών με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. 

Με την ίδια βασική προσέγγιση προσδιορίζουμε τους απαιτούμενους χώρους και την 

χωροταξική διάταξή τους για τα εργοστάσια παραγωγής όλων των προϊόντων ξύλου, 

επίπλων, ξυλουργικών προϊόντων κλπ. 

 
8.4 Χωροταξική διάταξη (layout) μηχανημάτων 
 
Η χωροταξική διάταξη και τοποθέτηση των μηχανημάτων στο χώρο παραγωγής του 

εργοστάσιου θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και ύστερα από σχετική μελέτη με 

εναλλακτικά layout, ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη δυνατή 

παραγωγική λειτουργία του εργοστάσιου. Ειδικότερα η χωροταξική διάταξη των 

μηχανημάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει: 

 την ευχερή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου, 

 την ευχερή διακίνηση και προσωρινή στοίβαξη των ημιέτοιμων σε κάθε 

μηχάνημα κατεργασίας, 

 την απρόσκοπτη παραγωγή των διαφόρων ημιετοίμων στοιχείων ή μερών και 

τη συναρμολόγηση σε τελικό προϊόν όταν πρόκειται για κατασκευές (π.χ. 

έπιπλα, καθίσματα, κλπ), 

 τη μείωση του χρόνου διακίνησης των υλικών από μηχάνημα σε μηχάνημα, 

 την ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων (καθυστερήσεων) της παραγωγικής 

λειτουργίας των μηχανημάτων και των εργαζομένων και η ορθολογική 

αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας τους. 
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 την αποφυγή σημείων στένωσης στη γραμμή παραγωγής που συντελούν σε 

χαμηλή παραγωγικότητα, μικρή παραγωγή, μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και 

καθυστερήσεις στις παραδόσεις και εκτελέσεις των παραγγελιών, 

 τον ευχερή έλεγχο και την επίβλεψη όλων των διαδικασιών παραγωγής, 

 τη βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου, και  

 το μικρότερο δυνατό κόστος για την κατασκευή και συντήρηση των χώρων (το 

κόστος κατασκευής των κτιρίων είναι συχνά πολύ σημαντικό). 

Η χωροταξική διάταξη και τοποθέτηση των μηχανών γίνεται με βάση τη λεπτομερή ροή 

των φάσεων κατεργασίας (βλ. κεφ. 7.4) και μετά την επιλογή του είδους και της 

δυναμικότητας των μηχανημάτων και τον καθορισμό των θέσεων εργασίας.  

Ο σχεδιασμός της χωροταξικής διάταξης γίνεται με εικονικά πρότυπα όπως: 

 τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεως 

 τα διαγραμματικά πρότυπα με προκατασκευασμένες αναπαραστάσεις για τα 

χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και μέσα μεταφοράς (βλ. …) 

 τα τρισδιάστατα εικονικά πρότυπα (μακέτες) 

Τα απλούστερα είναι τα σχέδια κατόψεως. 

Στα Σχήματα 8.6 έως 8.9 δίνονται ενδεικτικά ως παραδείγματα η χωροταξική διάταξη 

των μηχανημάτων στο χώρο ενός εργοστασίου παραγωγής καθισμάτων, ενός πριστηρίου 

και μιας γραμμής επένδυσης ξυλοπλακών αντίστοιχα. Ειδικότερα στο Σχήμα 8.6 δίνεται 

μια χωροταξική διάταξη των μηχανημάτων ενός εργοστασίου παραγωγής καθισμάτων 

(βλ. Πίνακα 7.2) που αντιστοιχεί στην χωροταξική διάταξη των χώρων του Σχήματος 8.6 

και στα διαγράμματα ροής παραγωγής του Σχήματος 7 (βλ. κεφ.7.4). 

Στο Σχήμα 8.7 δίνεται ενδεικτικά μια χωροταξική διάταξη των μηχανημάτων  πρίσεως 

ενός πριστηρίου και στο Σχήμα 8.8 μια χωροταξική διάταξη των μηχανημάτων μιας 

γραμμής επένδυσης ξυλοπλακών με ξυλόφυλλα (καπλαμάδες). 
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Σχήμα 8.7.  Χωροταξική διάταξη (layout) χώρων και μηχανημάτων εργοστάσιου 
παραγωγής καθισμάτων. 
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:  Χ ώ ρ ο ς  τ ε λ ά ρ ο υ  -  τα π ε τ σ α ρ ία ς

1 2  μ

1 8  μ

8  μ

1 2  μ

1 0  μ

6 0  μ
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Σχήμα 8.8.  Κατόψεις διάταξης μηχανημάτων πρίσεως στο χώρο 

 

κορμοπλατεία 

κορμοπλατεία 

1.Ταινιοπρίονο πρόπλασης ,2. .πολυπρίονο, 3. .δισκοπρίονο εγκάρσιας τομής, 4. .παρυφωτής 

1.ταινιοπρίονο, .2.  ταινιοπρίονο επανάπρισης-παρύφωσης, 3.δισκοπρίονο 
εγκάρσιας τομής 

πρισματοπλατεία 
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Σχήμα 8.9.  Χωροταξική διάταξη χώρων και μηχανημάτων μονάδας επένδυσης 
Ξυλοπλακών (Α: γραμή συρρφής καπλαμά , Β: γραμή επένδυσης,                           Γ: 
γραμή λείανσης)) 
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9. ΓΗΠΕΔΟ- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τα κριτήρια επιλογής του απαιτούμενου οικοπέδου για 

την ίδρυση και λειτουργία ενός εργοστασίου παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 6.2. 

 

Σχετικά με τον προσδιορισμό της απαιτούμενης έκτασης του οικοπέδου και των 

απαιτούμενων κτιριακών χώρων καθώς και της χωροταξικής διάταξης τους 

αναφερθήκαμε λεπτομερειακά στο κεφάλαιο 8.3. 

Ο Πίνακας 9.1 δείχνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού των απαιτούμενων 

στεγασμένων χώρων μιας βιομηχανικής μονάδας συρραφής καπλαμά και επένδυσης 

ξυλοπλακών. Για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του εργοστασίου και τον 

καθορισμό του κόστους ίδρυσης απαιτούνται να γίνονται λεπτομερείς αρχιτεκτονικές και 

στατιστικές μελέτες, να περιγράφουν τα υλικά κατασκευής, τον τρόπο κατασκευής και 

να προϋπολογισθεί το κόστος κατασκευής των κτιρίων, της διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου, διάνοιξη δρόμων και σύνδεσης με το οδικό και αποχετευτικό 

δίκτυο, καθώς με το δίκτυο του ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λ.π. 

Επίσης θα πρέπει να διερευνηθούν οι νομοθετικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές 

ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο ώστε να είναι ευχερής 

στη συνέχεια η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την ανοικοδόμηση των κτηρίων, 

της εγκατάστασης και της λειτουργίας του εργοστασίου. Τα παραπάνω είναι έργα που θα 

πρέπει να διεκπεραιώνονται από αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. 
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Πίνακας 9.1  Απαιτήσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις βιομηχανίας επένδυσης 
ξυλοπλακών.     

 
α/α Είδος κτιρίου Διαστάσεις Ύψος M2 M3 

 
1. Αποθήκη Α΄ Υλών 25*10 8 250 2000 
2. Χώρος συρραφής 

καπλαμάδων 
30*20 8 600 4800 

3. Χώρος επένδυσης 
ξυλοπλακών 

40*20 8 800 6400 

4. Χώρος λείανσης και 
επεξεργασίας 

40*20 8 800 6400 

5. Ενδιάμεση αποθήκη 
προϊόντων 

10*15 8 300 2400 

6. Αποθήκη προϊόντων 40*20 8 800 6400 
7. Χώρος προϊόντων 20*20 8 400 3200 
8. Μονάδα θέρμανσης 

Ενάργειας 
10*8 10 80 800 

9. Γραφεία 14*10 3,5 140 490 
10. Βοηθητικός χώρος 10*10 3,5 100 350 
11. Φυλάκιο 5*4 3,5 20 70 

Σύνολο   4290 33310 
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10.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
 
10.1  Εταιρική μορφή 
 

Εάν οι επιχειρηματίες που σκοπεύουν να ιδρύσουν μια βιομηχανία παραγωγής προϊόντων 

ξύλου και επιπλέον δεν έχουν ιδρύσει ευκαιρία με νομική μορφή, θα πρέπει παράλληλα 

με την σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας ίδρυσης της βιομηχανίας να 

προχωρήσουν στη σύσταση ενός νομικού προσώπου (εταιρίας).Το νομικό πρόσωπο 

μπορεί να είναι ιδιωτικό, κοινοτικό, ή και δημόσιο. Το νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει 

τη μορφή Ανωνύμου Εταιρίας (ΑΕ), Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), ή να είναι 

ομόρρυθμη Εταιρία  (ΟΕ) ανάλογα με το μέγεθος , τους στόχους και τον επιθυμητό 

τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και συμμετοχής στην διοίκηση και στον έλεγχο της 

επιχείρησης.  

Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται το καταστατικό της εταιρίας  στον δικηγόρο και 

συμβολαιογράφο και καταχωρείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου. Στο 

καταστατικό μεταξύ άλλων προσδιορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο και η σύνθεση των 

μετόχων περιγράφονται ο σκοπός ίδρυσης της εταιρίας , καθορίζονται έτσι η έδρα , η 

διάρκεια, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

 
10.2 Οργανόγραμμα  

Για την επίτευξη των στόχων της η κάθε επιχείρηση οργανώνεται κατάλληλα 

συνδυάζοντας του διαθέσιμους πόρους της (κεφάλαια, εργασία, ενέργεια και έδαφος) για 

να επιτύχει τους στόχους των ιδιοκτητών και των μετόχων της. Η οργάνωση αυτή 

αποτυπώνεται σχηματικά στο οργανόγραμμά της το οποίο και αποτελεί τη σχηματική 

αναπαράσταση των τμημάτων της επιχείρησης και των σχέσεων ιεραρχίας και 

επικοινωνίας που υπάρχουν μεταξύ τους.  

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο, το μέγεθος και τους στόχους που έχει μία επιχείρηση, η 

οργανωτική της υποδομή περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα (Σχήμα 10.1): 

 Το οικονομικό τμήμα 

 Το τμήμα παραγωγής 

 Το τμήμα μάρκετινγκ 
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Σχήμα 10.1 Τα τμήματα της επιχείρησης 
 
 
Το Οικονομικό Τμήμα 

Το οικονομικό τμήμα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την εξασφάλιση των χρηματικών πόρων που απαιτούνται για τη 

λειτουργία της επιχείρησης αλλά παράλληλα και την βέλτιστη δυνατή κατανομή και 

αξιοποίηση των καθαρών εσόδων της. Οι βασικές δραστηριότητες του τμήματος αυτού 

είναι οι παρακάτω: 

 Κατάρτιση προϋπολογισμών 

 Οικονομική ανάλυση προτεινόμενων επενδύσεων 

 Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων 

 Λογιστική διαχείριση 

Το Τμήμα Μάρκετινγκ 

Το τμήμα μάρκετινγκ ασχολείται με την προώθηση και την πώληση των προϊόντων και / 

ή των υπηρεσιών που παράγει η εκάστοτε επιχείρηση. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του τμήματος μάρκετινγκ περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

 Διαφήμιση 

 Τιμολόγηση 

 Έρευνες αγοράς 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ /  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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 Έρευνες ανταγωνιστών 

 

Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του τμήματος μάρκετινγκ 

γίνεται από τα στελέχη του εν λόγω τμήματος με την κατάρτιση ενός ειδικού εγχειριδίου 

που δεν είναι άλλο από το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

Το Τμήμα παραγωγής 

Το τμήμα παραγωγής ασχολείται με τις δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την 
παραγωγή αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών) που υπάγονται στο πλαίσιο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 
Το τμήμα παραγωγής είναι για τις περισσότερες επιχειρήσεις το σημαντικότερο τμήμα 

τους αφού αυτό είναι που παράγει τα προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες.  

Άλλα Τμήματα                                         

Ανάλογα  με το μέγεθος της επιχείρησης, η διάρθρωση της είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνει και άλλα τμήματα όπως δείχνει το Σχήμα.... 
 
Τα άλλα τμήματα που είναι δυνατό να υπάρχουν στο οργανόγραμμα μίας επιχείρησης 
είναι τα παρακάτω: 
 Προμηθειών 

 Διοίκησης προσωπικού 

 Σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης 

 Δημοσίων σχέσεων 

 Συντήρησης εξοπλισμού και μηχανολογίας.  

 Ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας. 

 
 

Το τμήμα προμηθειών έχει την ευθύνη για την προμήθεια όλων των απαραίτητων για τη 

λειτουργία της επιχείρησης πρώτων και βοηθητικών υλών, ανταλλακτικών και 

εξοπλισμού. 

 

Το τμήμα διοίκησης προσωπικού έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης όπως: προσλήψεις, απολύσεις, άδειες, ωράριο εργασίας, 

επιδόματα, ασφάλιση, συντάξεις, μισθοί και γενικά με όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο 

εργατικό δίκαιο και καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις. 
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Το τμήμα σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης έχει την ευθύνη για τις δραστηριότητες 

σχεδιασμού προϊόντων καθώς και για την έρευνα και ανάπτυξη για νέα ή / και 

βελτιωμένα προϊόντα. 

 

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων έχει την ευθύνη για το «χτίσιμο» αλλά και τη διατήρηση 

ενός άριστου προφίλ της επιχείρησης σε ότι σχετίζεται με την εικόνα της στο κοινωνικό 

σύνολο της περιοχής όπου δραστηριοποιείται. Οι δραστηριότητες του τμήματος αυτού 

είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων, χορηγίες σε διάφορες εκδηλώσεις κλπ. 

 

Το τμήμα συντήρησης έχει την ευθύνη για τη συντήρηση με διάφορες μεθόδους του 

μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης είτε πρόκειται για τον καθεαυτού εξοπλισμό 

του συστήματος παραγωγής είτε πρόκειται για άλλα βοηθητικά τμήματα εξοπλισμού 

όπως είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις διοικητικές δραστηριότητές της. 

 

Το τμήμα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και 

λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας της 

επιχείρησης. Ουσιαστικά το τμήμα αυτό ευθύνεται για όλες τις δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στο λειτουργικό σύστημα της επιχείρησης και σχετίζονται με την 

ποιότητα των τελικών προϊόντων ή / και υπηρεσιών καθώς και την ποιότητα των 

παραγωγικών διαδικασιών. Ανάμεσα στις δραστηριότητες του τμήματος αυτού 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: σχεδιασμός διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, 

αναμόρφωση συστήματος ελέγχου ποιότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση διορθωτικών 

ενεργειών, διατήρηση αρχείων ποιότητας και σχεδιασμός ποιότητας. 

 

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και της διοικητικής πολιτικής της τα παραπάνω 

Τμήματα αναβαθμίζονται σε Διευθύνσεις και αυτές είναι δυνατόν να διαρθρώνονται 

περαιτέρω σε τμήματα όπως δείχνουν τα Σχήματα 10.2, 10.3 και 10.4 . Το Σχήμα 10.2 

δείχνει ένα πλήρες οργανόγραμμα μιας ανώνυμης εταιρίας παραγωγής επίπλων. Στο 

οργανόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω Τμήματα ως Διευθύνσεις. Η 

Διεύθυνση Παραγωγής χωρίζεται παραπέρα σε τρία παραγωγικά τμήματα και 
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Οικονομική Διεύθυνση σε δύο τμήματα. Το Σχήμα 10.3 δείχνει το οργανόγραμμα μιας 

άλλης εταιρίας (Ο.Ε.) παραγωγής επίπλων. Σε αυτό η βασική διάρθρωση αποτελείται 

από τις Διευθύνσεις Παραγωγής και Εμπορίας, και το Οικονομικό Τμήμα, και η 

Διεύθυνση Παραγωγής απαρτίζεται από έξι επιμέρους τμήματα. Τέλος, το Σχήμα 10.4 

δείχνει την διάρθρωση μιας βιομηχανίας παραγωγής επενδεδυμένων ξυλοπλακών, 

κορνιζών και καμπυλωτών.  



 

 
Σχήμα 10.2  Οργανόγραμμα Βιομηχανίας Παραγωγής Επίπλων 

 
 

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ

Κ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - 

ΜΗΧΑΝΟΡ-
ΓΑΝΩΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΘΛΟΣ
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Σχήμα 10.3  Οργανόγραμμα  Βιοτεχνίας Παραγωγής επίπλων (Ο.Ε.) 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΟΝΤΑΖ 

ΤΜΗΜΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

KAΘΙΣΜΑΤΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΛΟΥΣΤΡΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΒΑΦΗΣ-

ΛΟΥΣΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΛΟΥΣΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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Σχήμα  10.4  Οργανόγραμμα Βιομηχανίας Παραγωγής Επενδεδυμένων Ξυλοπλακών, Κορνιζών και Καμπυλωτών (Α.Ε.) 

 
ΔΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 
Εξωτερικοί Σύμβουλοι 

 
Βοηθός Γενικός Δντής 

Γραμματεία 

 
ΔΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 Α’ ΥΛΩΝ 

 
ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Γραμματεία - Λογιστήριο 
Πωλήσεις 
Αποθήκες 
Φορτώσεις -Μεταφορές 

 
Τμήμα Συντήρησης  
 
Τμήμα Ποιοτικού 
ελέγχου 

Λογιστήριο  
Μηχανογράφηση  

Χρηματοοικονομικά 

  
ΒΑΦΕΙΟ 

 

  
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΜΠΥΛΩΤΩΝ 

  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΡΝΙΖΑΣ 

  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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10.3 Απαιτούμενο προσωπικό 
 
Το προσωπικό παραγωγής διακρίνεταί στο προσωπικό της παραγωγής και το διοικητικό 
προσωπικό. Στο διοικητικό προσωπικό υπάγεται το προσωπικό των τμημάτων, η 
Διεύθυνση οικονομικών , πωλήσεων ή και προσωπικού καθώς και το βοηθητικό 
προσωπικό (φύλακες, καθαρίστριες, οδηγοί κ.τ.λ. )  
 
Ο απαιτούμενος  αριθμός που διοικητικού προσωπικού και το μορφωτικό και διοικητικό 
επίπεδο εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης , την διοικητική διάρθρωση της. Το 
διάγραμμα της επιχείρησης αποτελεί τον βασικό οδηγό για τον προσδιορισμό του 
διοικητικού προσωπικού.  ( Ο Πίνακας 10.1 δείχνει ως παράδειγμα υπολογισμού του 
προσωπικού διοίκησης με βάση το οργανόγραμμα) 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 Διοικητικό Προσωπικό κατά Διοικητική Μονάδα 

 
Διοικητική μονάδα  Άτομα  Διοικητική μονάδα Άτομα 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Γραμματέας 1  Διευθυντής  1 
Σύνολο 2  Γραμματέας 1 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αποθήκες 2 
Διευθυντής 1  Πωλητές 3 
Γραμματέας 1  Σύνολο 7 
Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου 1  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Συντηρητές/Καθαρίστριες 2  Προϊστάμενος 1 
Σύνολο 5  Μηχανογράφηση 1 
   Λογιστές 1 
   Σύνολο 3 

 
Σύνολο Προσωπικού: 15 Άτομα 

 
 

 
Ο απαιτούμενος  αριθμός του προσωπικού παραγωγής υπολογίζεται με βάση τις θέσεις 
εργασίας που καθορίζονται από την παραγωγική διαδικασία , το διάγραμμα ροής 
παραγωγής και το επίπεδο της τεχνολογίας των μηχανημάτων. Ο πίνακας 10.2 δείχνει ως 
παράδειγμα τον υπολογισμό του προσωπικού παραγωγής μιας γραμμής παραγωγής 
επενδυμένων ξυλοπλακών με καπλαμά  με βάση και το διάγραμμα ροής παραγωγής του . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 Προσδιορισμός αριθμού θέσεως εργασίας 
 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΡΓ. ΕΔ.ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Γραμμή προετοιμασίας καπλαμά     
1. Διπλό Ψαλίδι   1 1 
2. Κολλαρίστρα   1  1 
3. Συρραπτική    1 1 
4. Διόρθωση - Ταξινόμηση 1 1  2 
Σύνολο 1 2 2 5 
Γραμμή επένδυσης      
1. Χειρισμός Πινάκων   1 1 
2. Κολλαρίστρα - Τοποθέτηση ξυλοφ. 1 1  2 
3. Λειαντική μηχανή   1 1 
Σύνολο 1 1 2 4 
Λοιπό προσωπικό     
1. Υπεύθυνος παραγωγής    1 
2. Βοηθός  1   1 
3. Οδηγός κλαρκ   1 1 
4. Φορτώσεις 1   1 
5. Αποθήκη   1  1 
6. Συντηρητές  1  1 
Σύνολο 2 2 1 6 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4 5 5 15 
Όλο το προσωπικό θα απασχοληθεί σε μια βάρδια 
 
 

 
 
 
 
 
 



83 
 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Για την λήψη της απόφασης ίδρυσης μιας βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων ξύλου ή 

επίπλων είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το απαιτούμενο κόστος ίδρυσης τους, τις 

δυνατότητες  χρηματοδότησης, το κόστος παραγωγής και λειτουργίας (διοίκησης, 

διάθεσης και δανεισμού) της καθώς και το οικονομικό αποτέλεσμα και τη βιωσιμότητα 

της επένδυσης. Η βιωσιμότητα κρίνεται από το οικονομικό αποτέλεσμα  των πέντε 

πρώτων ετών της επιχείρησης. 

 

11.1 Κόστος Επένδυσης 
 
Στο κόστος επένδυσης περιλαμβάνονται : το κόστος οικοπέδου των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού, της μεταφοράς και 

εγκατάστασης των μηχανημάτων, των ειδικών εγκαταστάσεων και του λοιπού 

βοηθητικού εξοπλισμού της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και το κόστος των 

μεταφορικών μέσων και τυχών άλλες δαπάνες. Ο Πίνακας 11.1 δείχνει π.χ. 

συγκεντρωτικά το κόστος ίδρυσης μιας βιομηχανικής μονάδας ξυλοπλακών. 

 Στον πίνακα κόστους δίνονται χωριστά οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Το κόστος για κάθε μια από τις κατηγορίες δαπανών υπολογίζεται από τις οικονομικές 
προσφορές από τους προμηθευτές των μηχανημάτων και τους κατασκευαστές 
(εργολάβους) των έργων.  
 
Πίνακας 11.1 Κόστους Επένδυσης Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Ξυλοπλακών 
 

Είδος επένδυσης Κόστος (1000 €) 

Εγχώριο Εξωτερικού Σύνολο 

Οικόπεδο 15 - 15 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 99 - 15 

Μηχανήματα παραγωγής 80 180 360 

Μεταφορά και εγκαταστάσεις 

μηχανημάτων 

5 20 25 

Ειδικές εγκαταστάσεις 30 - 30 

Λοιπός εξοπλισμός 7 8 15 
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Διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου 

6 - 6 

Μεταφορικά μέσα και ειδικά 

οχήματα 

15 15 30 

Λοιπές δαπάνες 20 - 20 

Σύνολο κόστους επένδυσης 277 223 600 

 

 

11.2 Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης 

 

Το χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης προσδιορίζει τις πηγές ή τον τρόπο κάλυψης του 

απαιτούμενου κόστους για την ίδρυση της βιομηχανίας. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι: 

 Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων (επενδυτών) 

 Τραπεζικός δανεισμός και 

 Κρατικές επιχορηγήσεις. 

Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της επιχείρησης είναι τα άμεσα διαθέσιμα χρηματικά 

κεφάλαια και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται.  

Συνήθως ο τραπεζικός δανεισμός καλύπτει το 30-40% του απαιτούμενου κεφαλαίου 

επένδυσης. Προκειμένου να χορηγηθεί από τις τράπεζες απαιτείται η υποβολή και 

αξιολόγηση εκ μέρους της τεχνικοοικονομικής μελέτης ίδρυσης και λειτουργίας της 

βιομηχανίας. 

Συνήθως ανάλογα και με το είδος των παραγόμενων προϊόντων, την καινοτομία των 

προϊόντων, αλλά και την βιωσιμότητα το κόστος ίδρυσης μιας βιοτεχνικής ή 

βιομηχανικής μονάδας επιδοτείται από το κράτος μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ποσοστό επιδότησης ποικίλει ανάλογα με το είδος της 

επένδυσης, την γεωγραφική περιοχή και το είδος του αναπτυξιακού προγράμματος και 

κυμαίνεται από 15 έως 55% .Ο Πίνακας 11.2 δίνει το  χρηματοδοτικό σχήμα της 

επένδυσης που αναφέρθηκε στον Πίνακα 11.1. 

Πίνακας 11.2  Χρηματοδοτικό σχήμα. 

Πηγή Ποσοστό (%) Ποσό (1000 €) 

 A. Ίδια συμμετοχή 30 180 
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 Β. Τραπεζικός δανεισμός 30 180 

 Γ. Κρατικές επιχορηγήσεις 40 240 

Σύνολο 100 600 

 

11.3  Κόστος Παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Στο κόστος παραγωγής 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι μισθοί και τα 
ημερομίσθια του προσωπικού που ασχολείται στην παραγωγή, η ενέργεια που 
καταναλώνεται για την παραγωγή και οι δαπάνες για την συντήρηση και τα 
ανταλλακτικά. Ο Πίνακας 11.3 δείχνει ως παράδειγμα την ανάλυση του κόστους 
παραγωγής μιας μονάδας επενδεδυμένων  ξυλοπλακών  ετήσιας δυναμικότητας 
2.000.000 m2. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.3  Ανάλυση Βιομηχανικού Κόστους Παραγωγής   (εκατ.δρχ.) 
 

ΕΙΔΟΣ 1ου 
έτους 

2ου 
έτους 

3ου 
έτους 

4ου 
έτους 

5ου 
έτους 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Εσωτερικού  
Εξωτερικού 

 

362 
150 

 

448 
192 

 

538 
231 

 

578 
256 

 

578 
256 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
Εσωτερικού  

Εξωτερικού 

 
2.5 

5 

 
2.4 

7 

 
3.3 

8 

 
3.5 

9 

 
3.5 

9 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.7 7.1 8.5 9.4 9.4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ 

   ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
4.0 

 
5.0 

 
8.0 

 
10.0 

 
10.0 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 40.1 43.1 48.5 53.8 53.8 

ΣΥΝΟΛΟ 568 706 846 940 940 
 
 
Για τον υπολογισμό του κόστους των πρώτων και βοηθητικών υλών θα πρέπει να 

γνωρίζουμε: 
 Την ετήσια παραγωγή (σε m3 και m2), (συνήθως η πλήρης δυναμικότητα 

παραγωγής σε ένα νέο εργοστάσιο επιτυγχάνεται μετά από τρία χρόνια) και την 
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αναλογία εάν πρόκειται για διαφορετικά προϊόντα ή προϊόντα με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά 

 Το είδος και την ποσότητα των Α΄ και Β΄ υλών που απαιτούνται για την 

παραγωγή μιας μονάδας τελικού προϊόντος (π.χ. ενός m3 πριστής ξυλείας ή ενός 

m2  επενδεδυμένων  ξυλοπλακών ή μιας καρέκλας κ.ο.κ.) 

 Το κόστος αγοράς των Α΄ και Β΄ υλών ανά μονάδα μετρήσεως της. 

 
Για τον υπολογισμό του προσωπικού παραγωγής λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός 

αριθμός του προσωπικού παραγωγής, ο χρόνος απασχόλησης του, η ειδικότητα του και οι 

αμοιβές μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές (βλ. Πίνακα 11.4 ως π.χ.) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.4. Κόστος Προσωπικού Παραγωγής (σε 1.000 δρχ.) 

(σε πλήρη λειτουργία) 

   ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Ειδικότητα Άτομα Μηνιαίες 
Αμοιβές 
(δρχ) 

Μήνες Εργοδοτικές  
εισφορές 

Σύνολο 
Αποδοχώ
ν 

Προϊστάμενοι 1 320.000 14 Περιλαμβάνονται 4.480 

Χειριστές 5 280.000 ‘’ ‘’ 19.600 

Ειδικευμένοι 
εργάτες 

5 245.000 ‘’ ‘’ 17.150 

Ανειδίκευτοι  
εργάτες 

4 225.000 ‘’ ‘’ 12.600 

 ΣΥΝΟΛΟ 15    53.830 
 
 

Οι δαπάνες για ενέργεια εκτιμώνται με βάση την ιπποδύναμη των μηχανημάτων και του 

χρόνου λειτουργίας τους και το κόστος της μονάδας ενέργειας (π.χ. κόστος ανά KWh για 

ηλεκτρικό ρεύμα, κόστος ανά Kcal για θερμική ενέργεια, κλπ.). 

 

Οι δαπάνες για συντήρηση και ανταλλακτικά εκτιμώνται με βάση στοιχεία που δίνόνται 

από τους προμηθευτές των μηχανημάτων. 

 

Για τον υπολογισμό κάθε μιας από τις παραπάνω δαπάνες του κόστους παραγωγής 

απαιτούνται αναλυτικοί πίνακες παραγωγής. 



87 
 

 

11.4  Κόστος διοίκησης και διάθεσης 

 

Στην κατηγορία αυτού κόστους περιλαμβάνονται: 
 Οι μισθοί του προσωπικού διοίκησης  

 Τα έξοδα διοίκησης (πλην μισθών) 

 Οι δαπάνες μηχανογράφησης 

 Τα ταξίδια  

 Τυχόν ασφάλιστρα 

 Τα έξοδα διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων. 

 
Ο Πίνακας 11.5 δείχνει ένα παράδειγμα προσδιορισμού του κόστους διοίκησης και 

διάθεσης μιας βιομηχανίας ξύλου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.5  Λοιπά Έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης (σε εκατ. δρχ.) 

ΕΙΔΟΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Διοίκηση 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 

Μηχανογράφηση 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 

Ταξείδια 4.0 4.0 5.5 6.0 6.0 

Διάφορα 4.0 5.0 6.0 7.5 7.5 

Ασφάλιστρα 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Εξοδα διάθεσης 43.0 53.0 64.0 71.0 71.0 

ΣΥΝΟΛΟ 57 69 84 94 95 

 
11.5  Κόστος δανεισμού 
 
Οι επιχειρήσεις κατά κανόνα δανείζονται χρήματα με επιτόκιο από τις τράπεζες ή 

άλλους φορείς τόσο για να καλύψουν μέρος του κόστους επένδυσης (μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις) όσο και για να καλύψουν μέρος των εξόδων παραγωγής, διοίκησης και 
διάθεσης (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).  

Ο παραπάνω δανεισμός συνεπάγεται μια σημαντική πηγή ετήσιου κόστους (επιτόκια) 
και πρέπει να συνυπολογίζεται προκειμένου να υπολογιστούν τα συνολικά έξοδα 
παραγωγής και λειτουργίας μιας επιχείρησης.  

 
11.6  Έσοδα από πωλήσεις 
Τα ετήσια έσοδα από πωλήσεις μιας επιχείρησης υπολογίζονται με βάση: 
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 Τον ετήσιο όγκο παραγωγής κάθε προϊόντος και 

  Την αναμενόμενη τιμή πώλησης του.  

Ο Πίνακας 11.6 δείχνει ένα παράδειγμα υπολογισμού των εσόδων μιας βιομηχανίας 
παραγωγής επενδεδυμένων ξυλοπλακών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.6  Έσοδα από πωλήσεις (κύκλος εργασιών) 

ΕΙΔΟΣ Τιμή δρχ./ 
μονάδα 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

ΕΠΕΝ. M.D.F.       

- ANIGKRE 3.060 379 474 568 632 632 

-ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ 4.000 165 206 248 275 275 

- ΔΡΥΣ 4.100 169 212 254 282 282 

Σύνολο  713 892 1.070 1.189 1.189 

ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ       

- ANIGKRE 2.400 74 93 111 124 124 

-ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ 3.380 35 44 52 58 58 

- ΔΡΥΣ 3.200 33 41 50 55 55 

Σύνολο  143 178 213 237 237 

ΣΥΝΟΛΟ  856 1.070 1.283 1.426 1.426 
 
 
11.7  Αποτελέσματα χρήσεως 
 
Για να προσδιορισθεί το οικονομικό αποτέλεσμα και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης 

προσδιορισθούν: 
 τα συνολικά ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων και τυχόν άλλων 

υπηρεσιών που παράγει η επιχείρηση. Τα έσοδα από τις πωλήσεις συχνά 

αναφέρονται και ως κύκλος εργασιών. 

 τα συνολικά ετήσια έξοδα της παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης  

 οι αποσβέσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με βάση το 

κόστος απόκτησης τους 

 οι επιβαλλόμενοι φόροι και τυχόν άλλες ελαφρύνσεις. 

 Ο Πίνακας 11.7 δίνει ένα παράδειγμα υπολογισμού των αποτελεσμάτων 

χρήσεως μιας βιομηχανίας. 
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Εάν από τον κύκλο εργασιών (έσοδα) αφαιρέσουμε το κόστος παραγωγής 

βρίσκουμε το μικτό κέρδος. Αν αφαιρέσουμε τους μισθούς και τα έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης βρίσκουμε το οικονομικό αποτέλεσμα προ τόκων. Μετά την αφαίρεση των 

αποσβέσεων, των τόκων των δανείων και των φόρων έχουμε τα καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως τα οποία να είναι καθαρά κέρδη ή ζημίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.7  Αποτελέσματα Χρήσεως 

 1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 856 1.070 1.283 1.426 1.426 

Μείον : 
κόστος πωληθέντων 

 
568 

706 846  
940 

 
940 

Μικτό κέρδος  288 364 437 486 486 

Μείον : 
-Μισθοί διοίκησης 

-Λοιπά έξοδα διοίκησης και 
διάθεσης 

 
14 

57 

 
15 

69 

 
17 

84 

 
19 

94 

 
19 

95 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ 

217 280 336 373 372 

Μείον. 
-τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 

- τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 

 
14 

29 

 
13 

31 

 
12 

31 

 
10 

31 

 
9 

31 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

174 236 293 332 332 

Μείον : 

Αποσβέσεις 
 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

144 206 263 302 302 

Μείον : 

Φόροι (35%) 
 

50 

 

74 

 

92 

 

106 

 

106 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 94 132 171 199 199 
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11.8 Βιώσιμότητα – Ν. Σ. Κ. Ε. 
Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης κρίνεται σε μια περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου 5 

ετών. Βασικά κριτήρια προσδιορισμού της βιωσιμότητας είναι και το νεκρό σημείο του 

κύκλου εργασιών (ΝΣΚΕ), ο βαθμός ασφαλείας (α%) και οι δείκτες 

αποτελεσματικότητας. 

Στον Πίνακα 11.8 υπολογίζεται το νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών και ο βαθμός 

ασφάλειας στην πτώση των εργασιών. 

(Ν.Σ.) (Νεκρό σημείο) = (Κ.Ε. x Σ.Δ.)/(Κ.Ε. - Μ.Δ.) 

α(%) (βαθμός ασφάλειας) = (Κ.Ε. - Ν.Σ.)/(Κ.Ε.) 

όπου : Κ.Ε.  = Κύκλος Εργασιών 

 Σ.Δ.  = Σταθερές Δαπάνες 

 Μ.Δ. = Μεταβλητές Δαπάνες 

Το νεκρό σημείο και ο βαθμός ασφαλείας δείχνουν την επιτρεπόμενη πτώση των 

εργασιών για να μην έχει ζημίες η επιχείρηση. 

Το νεκρό σημείο λειτουργίας όπως φαίνεται στο Πίνακα 11.8 αντιστοιχεί π.χ. σε 44% το 

1ο έτος, 38% το 2ο έτος, 34% το 3ο, 4ο και 5ο έτος του κύκλου εργασιών και δείχνει 

πολύ υψηλή ασφάλεια σε περίπτωση πτώσης των εργασιών. 

 

11.9 Δείκτες Αποδοτικότητας 
 
Με βάση τον Πίνακα 11.7 και το χρηματοδοτικό σχήμα υπολογίζονται οι δείκτες 
αποδοτικότητας : 
 
   Καθαρά Κέρδη 
Απόδοση (Α1)   =     --------------------- x 100 
   Κύκλος Εργασιών 
 
   Καθαρά Κέρδη 
Απόδοση (Α2)   =     --------------------- x 100 
   Ίδια Κεφάλαια 
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Πίνακας 11.8. Νεκρό σημείο Κύκλου Εργασιών 

 

 
   Καθαρά Κέρδη 
Απόδοση (Α3)   =     ---------------------- x 100 
   Σύνολο Κεφαλαίων 
 
 
   Κέρδη προ Αποσβέσεων Μείον φόροι 
Απόδοση (Β1)   =     ------------------------------------------ x 100 
   Κύκλος Εργασιών 
 
 
   Κέρδη προ Αποσβέσεων Μείον φόροι 
Απόδοση (Β2)   =     ------------------------------------------ x 100 
   Ίδια Κεφάλαια 
 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Κύκλος εργασιών 856 1.070 1.283 1.426 1.426 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ      

Μισθοί διοίκησης 14 15 17 19 19 

Λοιπά έξοδα Διοίκησης-
Διάθεσης 

57 69 84 94 95 

Τόκοι μακροπρ. δανείων 14 13 12 10 9 

Αποσβέσεις 30 30 30 30 30 

Σύνολο  115 127 143 153 154 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΣΟΔΑ      
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 520 649 770 867 867 

Μισθοί-Ημερομίσθια 40 43 49 54 54 

Λοιπά έξοδα παραγωγής 7 12 17 19 19 

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης 29 31 31 31 31 

ΣΥΝΟΛΟ 596 735 867 971 971 
Ν.Σ.Κ.Ε.  
-- εκατ. δρχ. 

 
378 

 
406 

 
441 

 
480 

 
480 

-- % κύκλου εργασιών 44 38 34 34  34 
 
Βαθμός ασφάλειας σε πτώση 
εργασιών (%) 

 
56% 

 

 
62% 

 
66% 

 
66% 

 
66% 
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12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Η ίδρυση μιας βιομηχανίας απαιτεί πολλά κεφάλαια και οι επενδύσεις γίνονται για να 

διαρκέσουν πολλά χρόνια και πάντα ο επιχειρηματίας παίρνει κάποιο ρίσκο. Η μείωση 

του επιχειρηματικού ρίσκου εξασφαλίζεται όταν η τεχνικοοικονομική μελέτη 

σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας μιας βιομηχανίας μελετά και λαμβάνει υπ’ όψη 

εναλλακτικές λύσεις και επιζητεί την βέλτιστη σε όλες τις φάσεις και τα σημεία λήψης 

αποφάσεων. Τα κυριότερα κρίσιμα σημεία (ή φάσεις) του σχεδιασμού μιας βιομηχανίας 

όπως προκύπτει και από την παρουσίαση όλων των παραπάνω που απαιτούν τη μελέτη 

εναλλακτικών λύσεων είναι:  

 Η επιλογή του προϊόντος ή της γκάμας προϊόντος. 

 Η επιλογή του όγκου παραγωγής και της αναλογίας του στα διάφορα είδη ή 

τύπους. 

 Η επιλογή της γεωγραφικής θέσεως.  

 Η επιλογή της μεθόδου και του επιπέδου τεχνολογίας της παραγωγής.  

 Η επιλογή των μηχανημάτων. 

 Η επιλογή της άριστης χωροταξικής διάταξης των μηχανημάτων και των κτιρίων 

στο χώρο. 

 Η αναλογία ιδίων κεφαλαίων και δανεικών κεφαλαίων για την κάλυψη του 

κόστους της επένδυσης και την αντιμετώπιση αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.  

 Η διάρθρωση της επιχείρησης και η επιλογή του προσωπικού. 

Όλα τα παραπάνω έχουν πολύ σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως 

(λειτουργίας) της βιομηχανίας και ειδικότερα στην επικέρδεια και το βαθμό επικέρδειας 

(ή απόδοσης των κεφαλαίων) και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Για τους λόγους 

αυτούς κάθε εναλλακτική λύση-πρόταση θα πρέπει να ακολουθείται από οικονομική 

ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.  

 

 

13. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Όλες οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από ένα χρονοδιάγραμμα 

των σταδίων και φάσεων που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση ίδρυσης του 



93 
 

εργοστασίου. Το Σχήμα 13.1 δείχνει ενδεικτικά ένα παράδειγμα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του έργου.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Σχήμα 13.1 Οργανόγραμμα υλοποίησης της βιομηχανίας 
παραγωγής επίπλων. 

 

Το οργανόγραμμα είναι πολύτιμο εργαλείο τόσο για τον προγραμματισμό των εργασιών 

ίδρυσης του εργοστασίου όσο και για τον προγραμματισμό εξεύρεσης και διάθεσης των 

απαραίτητων χρηματικών κεφαλαίων.  

 

 

       

ΦΑΣΕΙΣ 1ο  2ο  3ο  4ο  5ο  ΚΟ.Κ. 
Αγορά οικοπέδου       
Συνάψεις 
συμφωνιών  

       

Εκσκαφές-κτίρια       
Αγορά και 
Μεταφορά 
Εξοπλισμού 

       

Μοντάρισμα        
Διαμόρφωση Περι- 
βάλλοντος Χώρου 

      
 

Δοκιμαστική  
Λειτουργία 
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14.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Η τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης ενός εργοστασίου θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από μια εμπεριστατωμένη μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Κατά κανόνα όλα τα εργοστάσια, άλλα σε μικρό και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό 

επηρεάζουν αρνητικά ή/και θετικά το περιβάλλον. Οι βιομηχανίες παραγωγής χημικού 

χαρτοπολτού ρυπαίνουν με τα υγρά και αέρια απόβλητα. Π.χ.τα εμποτιστήρια της ξυλείας 

ρυπαίνουν το χώρο λειτουργίας τους με τα εμποτιστικά υγρά, οι μονάδες ξυλοπλακών 

ρυπαίνουν με ατμούς και  πτητικές οργανικές ουσίες που προκύπτουν κατά τη ξήρανση 

του ξύλου, κατά την συγκόλληση και αποθήκευση των ξυλοπλακών, τα πριστήρια, 

ξυλουργεία, επιπλοποιίες κλπ. ρυπαίνουν με τη σκόνη και τους θορύβους των μηχανών 

κτλ.  

Η κατανάλωση ενέργειας είναι επίσης αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας όμως από υπολείμματα κατεργασίας και ειδικότερα 

βιομάζας έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον.  

Η αξιοποίηση υπολειμμάτων κατεργασίας, γεωργικών υπολειμμάτων και η ανακύκλωση 

προϊόντων ξύλου στη παραγωγή π.χ. συγκολλημένων προϊόντων έχει θετική επίδραση. Η 

ανακύκλωση του χαρτιού επίσης.  

Η περιβαλλοντική μελέτη προσδιορίζει και μελετά της επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 

λειτουργία του εργοστασίου και καθορίζει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την 

αποτροπή ή άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων. Η περιβαλλοντική μελέτη είναι 

χρήσιμο να περιλαμβάνει και ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρησης.  
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