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Σκοπός 

 Η αναδιάρθρωση του τμήματος Injection  

 Η δημιουργία εργονομικών θέσεων εργασίας 

 Η γενική τακτοποίηση του χώρου 

 Η εφαρμογή του Visual Control 

 Η σαφής οριοθέτηση των παρελκόμενων της παραγωγής 

 Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 



Εισαγωγή 

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε η ανάγκη να αποσυμφορηθεί ο χώρος του εν 

λόγο τμήματος 

 Ο τρόπος με τον οποίο ήταν τοποθετημένα τα αντικείμενα καθιστούσαν 

δύσκολη την κίνηση των εργαζομένων με αποτέλεσμα: 

– Να παρατηρούνται καθυστερήσεις 

– Να κουράζονται ασκόπως  

– Να δημιουργούνται θέματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλειά τους 

 Παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος και τα συστήματα για την 

καταγραφή των ημερήσιων στοιχείων της παραγωγής  

 Η τελική διαπίστωση αφορούσε τους χώρους των αποχωρητηρίων και ανάπαυσης 

του προσωπικού, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη ενός άνετου εργασιακού 

κλίματος 



Έναρξη 

 Συγκροτήθηκε μια ομάδα 4 ατόμων 

 Η πρώτη συνάντηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 

11/06/2020 

 Εκεί αποφασίστηκαν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν 

για την επίτευξη του στόχου και τέθηκαν σαφής αρμοδιότητες 

 Υιοθέτηση ενός συνθήματος για την καλύτερη επικοινωνία του 

project προς τους εργαζομένους 

 

“Επιθεωρήσιμοι κάθε μέρα” 

 



Εφαρμογή 

 Αποφασίστηκε από όλους τους εμπλεκομένους ότι θα ήταν θα 
ορθολογικότερο να εφαρμοστεί αρχικά το πλάνο σε μια ομάδα 
μηχανών 

 Κατόπιν συζητήσεων με τους εργαζομένους τα θέματα που 
δυσκόλευαν την καθημερινότητά τους ήταν: 

– Έλλειψη χρόνου 

–Δυσκολία μετακίνησης 

–Έλλειψη χώρων καταγραφής  

–Έλλειψη συγκεκριμένων χώρων αποθήκευσης των διάφορων 
αναλώσιμων Β υλών 

 

 

 



Επιλογή Μεθοδολογίας  

 Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων αποφασίστηκε 

να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία 5S 

 Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 βασικά στάδια 

 



Ταξινόμηση  

 Απομάκρυνση όλων των περιττών αντικειμένων 

 Η επιλογή των χρήσιμων έγινε βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

– Ποια η χρησιμότητα του κάθε αντικειμένου 

– Πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά 

– Ποιος το χρησιμοποιεί και με τι συχνότητα 

– Υπάρχει αναγκαιότητα να βρίσκεται στο χώρο 

 

 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το τμήμα ήταν οι 
διάσπαρτες παλέτες αλλά και τα έτοιμα χαρτοκιβώτια που 

υπήρχαν στο χώρο 

 Για αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν 3 καρότσια για τα χαρτοκιβώτια 

Πριν 

Μετά 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Απομάκρυνση των δειγμάτων παραγωγής 

Πριν Μετά- Νέος χώρος δειγμάτων 



Τακτοποίηση 

 Απομακρύνοντας τον περιττό εξοπλισμό/υλικά είναι 
ευκολότερο να έχεις καλύτερη εικόνα του χώρου 

 Συνεπώς μπορείς να τακτοποιήσεις τα εναπομείναντα υλικά/ 

εξοπλισμό με ορθολογικό τρόπο, σκεπτόμενος: 

– Ποιοι τα χρησιμοποιούν 

– Πότε και πόσο συχνά τα χρησιμοποιούν 

– Υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης 

– Που θα πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να είναι εργονομικά και να 

αποτρέπουν άσκοπες μετακινήσεις των εργαζομένων 

 

 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

Πριν- Χωρίς Διαγραμμίσεις 
Μετά- Ευθυγράμμιση & Οριοθέτηση Παλετών 

& Διαδρόμου  



Παραδείγματα Εφαρμογών  

Πριν- Ατακτοποίητα έγγραφα /παρελκόμενα 
παραγωγής & προσωπικά είδη χειριστή 

Μετά- Εργονομικοί σταθμοί εργασίας για 
κάθε μηχανή 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

Πριν- Αφημένα χαρτόνια & 
Προϊόντα 

Μετά- Σήμανση Δαπέδου & Τοποθέτηση 
No Brand χαρτοκιβώτιου για τα 

απορριπτόμενα 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

Πριν- Μη πιστοποιημένες, λίγες 
& ατακτοποίητες ραφιέρες 

Μετά- Πιστοποιημένες ραφιέρες με 
συγκεκριμένη σήμανση για κάθε μηχανή 



Γυάλισμα 

 Η νοικοκυροσύνη του χώρου φαίνεται από την καθαριότητα και 
την ευταξία του χώρου 

 Η καθαριότητα για ένα βιομηχανικό χώρο μπορεί να μην 

ακούγεται σαν προτεραιότητα αλλά πρέπει να είναι 
 Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα 

 Πρέπει να καθαρίζονται τα πάντα 

 Να εκτελείται εάν είναι εφικτό σε καθημερινή βάση 

 

Είναι ευθύνη όλων  
 

 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Κατασκευή νέου δαπέδου 

Πριν Μετά 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Καθαρισμός Μ2 

Πριν Μετά- Καθαρισμός & Τακτοποίηση 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Καθαρισμός Προστατευτικών 

Πριν Μετά- Καθαρισμός & Σήμανση 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Γενικότερη τακτοποίηση & καθαρισμός χώρου 

Πριν 

Μετά 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Οργάνωση Χώρου Παραγωγής 

Συγκρότημα Παραγωγής Πληροφορίες Παραγωγής 



Παραδείγματα Εφαρμογών  

 Σταθμοί Καθαριότητας 

Εξωτερικοί Εσωτερικοί 



Τυποποίηση 

 Μέσω της τυποποίησης επιδιώκεται ουσιαστικά η 
συστηματοποίηση των όσων επιτεύχθηκαν στα παραπάνω 
βήματα 

 Θέτονται συνεπώς οι βάσεις, ώστε οι παραπάνω ενέργειες να 
γίνουν συνήθειες 

 Με αποτέλεσμα 

– Να μην τοποθετούνται παλέτες εκτός θέσεων 

– Να μην τοποθετούνται ανακοινώσεις / ΟΕ επάνω σε μηχανές χωρίς 
ημερομηνία & εκδότη 

– Τα έγγραφα να έχουν συγκεκριμένη μορφοποίηση 

– Να ακολουθούν όλοι συγκεκριμένους κανόνες   

 

 



Διατήρηση 

 Ίσως το πιο κρίσιμο αλλά και χρονοβόρο κομμάτι 
 Όλα τα παραπάνω πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά 

 Με την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως 

βαθμίδας και θέσεως εργασίας 

 Η διατήρηση επιτυγχάνεται και με διαρκείς ελέγχους βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων 

 

 

 



Λίστα Ελέγχου 

ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΧΟΛΙΟ M2 

Είναι η μηχανή καθαρή? Διαρροές, σκόνες, λάδια,γρασσα, υλικό 

Είναι το δάπεδο καθαρό? 

Υπάρχουν υλικά από άλλη παρτίδα? Ετικέτες, masterbatch 

Υπάρχουν μονο τα απαραίτητα υλικά στον προβλεπόμενο χώρο? Σακούλες, κούτες, παλέτες, ταινίες, ετικέτες 

Υπάρχουν ασχετα υλικά? Μπουφάν, πανιά, εργαλεία 

Υπάρχουν υλικά στο πάτωμα? 

Υπάρχουν αποριπτόμενα υλικά εκτός προβλεπόμενης θέσης? 

Υπάρχει σαφής σήμανση για όλα τα υλικά? 

Τα δίκτυα της μηχανής είναι  ΟΚ? Μονώσεις, μαρκούτσια, καλώδια 

Ο χειριστής είναι όπως πρέπει?  Σκουφάκι, χέρια, ρούχα 

Είναι τα παρελκόμενα της μηχανής σημασμένα και τακτοποιημένα? Δειγματολόγια, κασετίνες ετικετών κλπ 

Πάγκος χειριστή, έγγραφά κλπ? 

Ραφια ετικετών, δειγματων? 

Υπάρχουν πρόχειρες κατασκευές? Ταινίες, δεματικά, τάκοι κλπ 

ΤΜΗΜΑ 

Οι εγκαταστάσεις ΟΚ? Δίκτυα, πίνακες κλπ 

Υπάρχουν σαφείς σημάνσεις? 

Είναι τα ανακυκλούμενα τακτοποιημένα? 

Υπαρχουν επαρκή υλικά για χρήση στην παραγωγή? Παλέτες, κούτες, σακούλες κλπ 

Γραφείο εκτυπωτή-είναι συμμαζεμένο? 

Αποθήκη ετικετών? 

Αποθήκη χρωμάτων? 

Αποθήκη καλουπιών? 

Ραφια? 

Είναι ευθυγραμμισμένες οι παλέτες κλπ? 

Είναι οι διάδρομοι και οι οδεύσεις ελεύθεροι? 

Υπάρχουν πρόχειρες κατασκευές? 



Λοιπές Βελτιωτικές Ενέργειες 

Χώρος Ανάπαυσης Χώρος Αποχωρητηρίων Χώρος Ενδιαίτησης 



Αποτελέσματα 

 Με την εφαρμογή του προγράμματος στο τμήμα Injection 
πετύχαμε σε διάστημα 6 μηνών να λύσουμε μακροχρόνια 
θέματα όπως: 

– Η ύπαρξη αχρείαστων υλικών εντός της παραγωγής 

– Η επιπρόσθετη μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων λόγω 
απουσίας εργονομικών θέσεων εργασίας και περιττών κινήσεων 

– Η απουσία ευδιάκριτων σημάνσεων για τα παρελκόμενα παραγωγής 

– Η απουσία συγκεκριμένων οδηγιών ως προς τα θέματα νοικοκυροσύνης 

 Η επίλυση όλων των παραπάνω συντελεί και αυτή με τη σειρά 
της στην καλλιέργεια ενός ευχάριστου και πρακτικού 
περιβάλλοντος εργασίας 

 

 

 



Σύνοψη 



 

 

 

 

Σας Ευχαριστούμε 

 

 

 


