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1 Δηζαγσγή 

 

 

Τπόβαζξν 

 Καζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη νη κέζνδνη, ηα ζπζηήκαηα θαη νη ζπλζήθεο 

παξαγσγήο γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθεο. πγρξφλσο, νη αλάγθεο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γίλνληαη φιν θαη πην απαηηεηηθέο θαη πνιπζχλζεηεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη αγνξέο θαη ζπλεπψο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε πξντφλησλ έρνπλ 

παγθνζκηνπνηεζεί μεπεξλψληαο θαη θαηαξγψληαο ηα ζχλνξα, ηνπο φξνπο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο εγρψξηαο ειιεληθήο αγνξάο.    

Σν ζπγθεθξηκέλν θιίκα έρεη δηεπξχλεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πέξαλ ησλ 

ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Σν λέν θαηαλαισηηθφ θνηλφ απαηηεί κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ κε 

ζηαζεξά πςειή πνηφηεηα θαη κεδεληθά ειαηηψκαηα δηαηεξψληαο πάληα ην δηθαίσκα 

ηεο επειημίαο ζηνπο φγθνπο παξαγγειίαο. Δπηπξφζζεηα, δελ είλαη ιίγνη νη θαηαλαισηέο 

πνπ αλαδεηνχλ πξντφληα πξνζαξκνζκέλα θαη παξακεηξνπνηεκέλα ζηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο θφζηνπο, πνηφηεηαο θαη ινηπψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σέινο, ιφγσ ηνπ 

έληνλνπ θαη παγθνζκηνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ νη παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 

πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηαρχηαηα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

ήκεξα, νη απφςεηο ησλ αθαδεκατθψλ θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 

ηε βηνκεραλία, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, πνηθίινπλ. 

Δίλαη φκσο βέβαην θαη θνηλά απνδεθηφ πσο ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ Παξαγσγήο 

Παγθφζκηαο Κιάζεο (ΠΠΚ) απνηειεί κηα αμηφπηζηε θαη δνθηκαζκέλε κέζνδν 

πξνεηνηκαζίαο θαη ζσξάθηζεο κηαο παξαγσγηθήο επηρείξεζεο ζηηο άθξσο 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.    

 



2 
 

θνπόο 

Η Παξαγσγή Παγθφζκηαο Κιάζεο ζεσξείηαη έλα επηηπρεκέλν κνληέιν 

ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο, ην νπνίν έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαη έρεη 

γίλεη αληηθείκελν έξεπλαο πνιιψλ αθαδεκατθψλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ηελ έξεπλά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρέο ή κέξε ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ ρσξίο φκσο λα εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

θαη αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζηνηρα, κηα πξσηαξρηθή έξεπλα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη ππάξρεη αξθεηή πιεξνθφξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

βηνκεραλία, ε νπνία φκσο πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 Τπάξρεη ινηπφλ πεξηζψξην έξεπλαο ηνπ κνληέινπ ΠΠΚ κε εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ θιάδν γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Έηζη, ε παξνχζα δηπισκαηηθή έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά  ζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο βηνκεραλία 

γάιαθηνο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ.  
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ηόρνη 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή έρεη ηξείο βαζηθνχο ζηφρνπο.   Ο πξψηνο απφ απηνχο 

αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ ηεο Παξαγσγήο Παγθφζκηαο Κιάζεο. Πξντφλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα είλαη έλαο αλαιπηηθφο θαη θαιά εκπεξηζηαησκέλνο νξηζκφο 

ηεο ΠΠΚ θαη ε εχξεζε κηαο αλαιπηηθήο ιίζηαο κεζφδσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε 

θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ απφ ηηο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ 

γαιαθηνθνκηθψλ.  

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο αθνξά ηελ έξεπλα θαη θαηαλφεζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Βηνκεραλίαο 

Γάιαθηνο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν φκηινο ΚΡΙ-ΚΡΙ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ 

παγσηνχ. Γηα ιφγνπο ζπληφκεπζεο, αθνχ ηα πξντφληα παγσηνχ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ θιάδν θαη απινχζηεπζεο, αθνχ νη παξαγσγέο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

εξγνζηαζίσλ έρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο, ε έξεπλα ζα εζηηάζεη ζην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηνπ νκίινπ. Πην αλαιπηηθά, ε έξεπλα ζα 

εζηηάζεη ζε ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηελ πην πξφζθαηε δηαζέζηκε θιαδηθή κειέηε 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζε πιεξνθφξεζε πξνεξρφκελε απφ πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. Πξντφλ ηεο κειέηεο ζα είλαη 

ε εχξεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ άκεζα 

κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΠΚ. 

Σέινο ν ηξίηνο ζηφρνο είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεσξεηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο λα ζπγθξηζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ εθηελψο. Πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο ζα είλαη κηα ιίζηα επηθπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε θαη 

ηε δηαηήξεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ απφ ηελ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ.   
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Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο 

Η δνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε απηή ηελ παξάγξαθν γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη 

ζαθήλεηαο ηεο κειέηεο. 

Σν παξφλ πξψην θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζην 

ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ κειέηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο δηαζέζηκεο 

βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθήο κε ην κνληέιν ηεο ΠΠΚ, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο 

αλαιπηηθήο ιίζηαο κέηξσλ θαη κεζφδσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμή ηεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Η κεζνδνινγία 

ζπλνςίδεηαη ζε ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε  

ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ. θνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη ε θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ θαη 

κεζφδσλ θαη ε δηακφξθσζε ελφο αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

Βηνκεραλίαο Γάιαθηνο ΚΡΙ-ΚΡΙ. 

ην πέκπην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ κνληέινπ ΠΠΚ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

ην έθην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ. 

Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, 

παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κνληέινπ ΠΠΚ θαη θαηαζέηνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 
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2 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε γηα ηελ Παξαγσγή Παγθόζκηαο 

Κιάζεο (ΠΠΚ) 

 

 

2.1 Οξηζκνί θαη πεξηερόκελν ηεο ΠΠΚ 

 

Ο φξνο Παξαγσγή Παγθφζκηαο Κιάζεο (ΠΠΚ) αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνπο Hayes θαη Wheelwright (1984) θαη νξίζηεθε σο ε παξαγσγή κηαο επηρείξεζεο 

ε νπνία έρεη επηηχρεη ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν επίδνζεο ζε κηα ηνπιάρηζηνλ 

πεξηνρή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ε επηρείξεζε 

πηνζεηεί δνθηκαζκέλεο θαη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο γηα λα βειηηψζεη ηε 

δηνίθεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ.  

 Η κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη ππάξρνπλ δπν βαζηθνί ηχπνη 

νξηζκψλ γηα ηελ Παξαγσγή Παγθφζκηαο Κιάζεο. Αξρηθά ππάξρεη ε θαηεγνξία ησλ 

πεξηγξαθηθψλ νξηζκψλ, νη νπνίνη δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο 

θνξέο αφξηζηνπο θαη κε κεηξίζηκνπο ή δηαθνξεηηθά αληηιεπηνχο απφ ηνλ θάζε 

αλαγλψζηε φξνπο θαη θξηηήξηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη νξηζκνί έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηνλ φξν ΠΠΚ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλνη απφ 

ηνπο πιεξέζηεξνπο θαη αλαιπηηθφηεξνπο νξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

χκθσλα κε ηνλ Greene (1991) επηρείξεζε ΠΠΚ είλαη απηή πνπ ζπλερψο 

μεπεξλά ηηο παγθφζκηεο άξηζηεο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, έρεη ζηελέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο θαη ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο. Όινη νη παξαπάλσ 

παξάγνληεο νδεγνχλ ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πιαίζην αληαγσληζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζηφρσλ απφδνζεο.  
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Πεξεηαίξσ κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη είλαη επξέσο 

απνδεθηφ απφ ηελ παγθφζκηα αθαδεκατθή θνηλφηεηα φηη σο Παξαγσγή Παγθφζκηαο 

Κιάζεο λνείηαη ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ Just In Time (JIT), Total Quality Management 

(TQM) θαη Ληηήο (Lean) παξαγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ(Cagliano et al. (2001); Lind (2001)). 

Δπηπξφζζεηα, παξαηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ θηηηίδε (2000) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

φηη Παξαγσγή Γηεζλνύο Κιάζεο είλαη ε επηδίσμε πςειόηεξεο απόδνζεο όζνλ αθνξά ηελ 

Πνηόηεηα, ην πλνιηθό Υξόλν Παξαγσγήο κεηαμύ παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο (lead 

time), ην Κόζηνο θαη ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ κέζσ πλερνύο Βαιηίσζεο ηεο 

Μεηαπνίεζεο Αθξηβώο ηελ Ώξα (ΜΑΩ) – (Just-In-Time Manufacturing – JIT), ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) θαη ηεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ (Employee 

Involvement).  

Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε θαηεγνξία ησλ πνιχ αλαιπηηθφηεξσλ νξηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ιίζηεο ελεξγεηψλ ηηο νπνίεο ν αλαγλψζηεο θαιείηαη λα αθνινπζήζεη, 

έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζηελ ΠΠΚ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιίζηεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ γεληθά 

θξηηήξηα φπσο αμηνπηζηία εγθαηαζηάζεσλ ή θαζαξηφηεηα ρψξσλ, ηα νπνία γίλνληαη 

αληηιεπηά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ θάζε αλαγλψζηε ή θξηηήξηα πνιχ 

εμεηδηθεπκέλα φπσο 40% κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο αγαζψλ ή κείσζε ησλ 

ρξφλσλ παξαγσγήο απφ εβδνκάδεο ζε εκέξεο, ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ελψ ζε άιινπο δελ έρνπλ θακία εθαξκνγή. Η θηινζνθία πίζσ 

απφ ηε δεχηεξε απηή θαηεγνξία νξηζκψλ είλαη φηη ε ΠΠΚ απνηειεί κηα κεζνδνινγία, 

δειαδή έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη άξηζησλ πξαθηηθψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ κηα παξαγσγηθή 

επηρείξεζε κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηηο παγθφζκηαο αγνξάο θαη λα 

αξηζηεχζεη σο κέινο απηήο.  

 Η Hendry (1998) ζηεξίρζεθε ζηε θηινζνθία ηεο δεχηεξεο απηήο θαηεγνξίαο 

νξηζκψλ, εζηίαζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ βάζεη παξαγγειηψλ θαη εξεπλψληαο 
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ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δηακφξθσζε γη’ απηέο έλα ζχλνιν επηά ηνκέσλ δξάζεο 

ζηνπο νπνίνπο ε θάζε επηρείξεζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεη δηαξθή βειηίσζε έηζη ψζηε λα πεηχρεη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξακνλή ηεο 

ζην κνληέιν ηεο ΠΠΚ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηά ηνκείο δξάζεο πνπ πξνηείλεη ε 

Hendry είλαη νη εμήο: 

 

1. Δξγαζηαθή ελδπλάκσζε 

2. Βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο 

3. Απινπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

4. Έιεγρνο θαη βειηίσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

5. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ 

6. Δθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ  ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο 

7. Μέηξεζε απφδνζεο, ζχγθξηζε επηδφζεσλ θαη ζπλερήο βειηίσζε 

 

 πλερίδνληαο ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ εχξεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο 

ΠΠΚ θαη ζε κηα πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο Hendry (1998), ζηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε έξεπλα ησλ Gilgeous Vic θαη Maria (1999). Οη ζπγθεθξηκέλνη 

εξεπλεηέο πξαγκαηνπνηψληαο κηα αλαιπηηθή κειέηε ζε επηά βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο θαηείραλ εγεηηθέο ζέζεηο ζηνπο θιάδνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ, θαηέιεμαλ ζε 

νθηψ ηνκείο δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ. Πεξεηαίξσ ζηνλ θάζε ηνκέα δξάζεο 

βξέζεθε θαη αλαηέζεθε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο δξάζεο θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο είλαη απνηέιεζκα 

ζπλεληεχμεσλ ησλ ππεπζχλσλ ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ ησλ επηά επηρεηξήζεσλ θαη 

ζηελήο παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα δηαδνρηθψλ επηζθέςεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 1 πνπ αθνινπζεί: 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1 

Σνκείο δξάζεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ (Gilgeous Vic θαη Maria (1999)).

Μζτοχοι Πελάτεσ Αγορά Οικονομικό Κλίμα 

Επιχειρθματικι τρατθγικι  

Ποιότθτα Κόςτοσ Σαχφτθτα/Αξιοπιςτία εξυπθρζτθςθσ Ευελιξία 

Ενδυνάμωςθ Διοίκθςθ Εκπαίδευςθ Ποιότθτα Σεχνολογία Καινοτομία Πελάτεσ Προμθκευτζσ 

Ομάδεσ ζργου με 

μζλθ από όλα τα 

επίπεδα τθσ 

επιχείρθςθσ. 

Εκπαίδευςθ. 

Ανάπτυξθ 

πολλαπλϊν 

δεξιοτιτων. 

Μθνιαίεσ 

αναφορζσ ςτθ 

διοίκθςθ. 

Δζςμευςθ 

εργαηομζνων. 

 

Μθνιαίεσ 

αναφορζσ ςτθν 

ανϊτατθ διοίκθςθ. 

Απλοποίθςθ 

εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν. 

Όραμα και 

ενκουςιαςμόσ. 

Απλουςτευμζνθ 

μιςκολογικι 

κλίμακα. 

Περιβαλλοντικι 

ευαιςκθτοποίθςθ. 

 «Οργανιςμόσ που 

μακαίνει». Δθλαδι: 

Ευελιξία μζςω τθσ 

γνϊςθσ των 

αναγκϊν των 

πελατϊν. 

Κατανόθςθ του 

ανταγωνιςμοφ και 

ςυνεχισ ςφγκριςθ. 

Κατανόθςθ των 

εξελίξεων τθσ 

αγοράσ και ςυνεχισ 

βελτίωςθ. 

Διαχείριςθ γνϊςθσ. 

τατιςτικόσ 

Ζλεγχοσ 

Ποιότθτασ. 

Πρόλθψθ 

ελαττωματικϊν με 

TQM. 

υνεχισ βελτίωςθ. 

Αξιόπιςτα και 

γριγορα 

πλθροφοριακά 

ςυςτιματα. 

Τπερκάλυψθ των 

απαιτιςεων του 

πελάτθ ςτθν 

ποιότθτα.   

Γριγορθ 

ανταπόκριςθ. 

Απλοποίθςθ 

εςωτερικϊν 

ςυςτθμάτων για 

διευκόλυνςθ 

ελζγχων. 

Ευζλικτθ 

τεχνολογία που 

προωκεί τθν 

καινοτομία. 

Εκπαίδευςθ ςτθν 

τεχνολογία όλου 

του προςωπικοφ 

παραγωγισ. 

 

Παραμετροποίθςθ 

και ςχεδιαςμόσ 

προϊόντων για 

ευκολία ςτθ 

διαχείριςθ. 

Κατανόθςθ των 

αναγκϊν τθσ 

αγοράσ για ςυνεχι 

βελτίωςθ. 

Κατανόθςθ του 

ανταγωνιςμοφ και 

ςυνεχισ ςφγκριςθ. 

Νζα προϊόντα 

μζςω Ζρευνασ και 

Ανάπτυξθσ  και 

νζων τεχνολογιϊν. 

Παραμετροποίθςθ 

και ςχεδιαςμόσ 

προϊόντων βάςει 

αναγκϊν των 

πελατϊν. 

Γριγορθ 

ανταπόκριςθ για 

βελτίωςθ των 

χρόνων 

παράδοςθσ. 

Τπερκάλυψθ των 

απαιτιςεων του 

πελάτθ ςτθν 

ποιότθτα.   

 

 

Μείωςθ των 

αποκεμάτων που 

οδθγεί ςε μείωςθ 

των ηθμιϊν και 

των ελαττωμάτων.  

Μείωςθ των 

χρόνων 

παράδοςθσ. 
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 πκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ παξαηίζεηαη ε άπνςε ηνπ Domingo 

(2004), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε σο 

επηρείξεζε Παγθφζκηαο Κιάζεο ή θαηά ηνλ ζπγγξαθέα «Δξγνζηάζην Πέληε Αζηέξσλ» 

πξέπεη λα δηαζέηεη πέληε βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη: 

 

Απαιιαγή από εζωηεξηθέο θαη εμωηεξηθέο αζηνρίεο 

 χκθσλα κε ην ζπγγξαθέα ην Δξγνζηάζην Πέληε Αζηέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

πςειήο πνηφηεηαο εηζαγφκελα (πξψηεο χιεο θαη ππεξεζίεο), εμαγφκελα (ηειηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο) θαη δηαδηθαζίεο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ππεξεζηψλ πξνκεζεπηψλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε επηινγή 

αμηφπηζησλ πξνκεζεπηψλ. Γηα  ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξαγφκελσλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε 

ρξήζε έμππλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη εηδνπνίεζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ θαη ε ρξήζε ηνπ 

πξνηχπνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 6ζ. 

 

Ταρύηεηα ζηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο 

 χκθσλα κε ην ζπγγξαθέα ην Δξγνζηάζην Πέληε Αζηέξσλ πξέπεη λα κπνξεί λα 

παξάγεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε ζχληνκνπο ρξφλνπο παξάδνζεο. Οη ζχληνκνη ρξφλνη 

παξάδνζεο είλαη ζπλέπεηα ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ πιήζνπο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ηεο κείσζεο 

ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ δηάθνξσλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ, ηεο ζσζηήο επηινγήο 

πξνκεζεπηψλ θαη ηεο ηνπνζεζίαο απηψλ θνληά ζηελ επηρείξεζε, ηεο κείσζεο 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, θαη ηεο ρξήζεο απηνκαηηζκψλ θαη ζεκείσλ ειέγρνπ ή 

πξνεηδνπνίεζεο ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Ληηή (Lean) παξαγωγή 

Ο φξνο ιηηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο ΠΠΚ λα παξάγεη πξντφληα κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

θαηαλάισζε πφξσλ. Έηζη, ε ιηηή παξαγσγή νδεγείηαη απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα «push», κε ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ παξαγσγή ησλ 

απνιχησο απαξαίηεησλ πνζνηήησλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

αγνξάο, ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. Δπίζεο, νη γξακκέο παξαγσγήο εληφο ηηο 

επηρείξεζεο εμηζνξξνπνχληαη (line balancing) θαη νη ρξφλνη ζηεζίκαηνο (set up) ηνπ 

παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ κεηψλνληαη αηζζεηά. Σέινο, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, νη 

αξρέο ηεο ιηηήο παξαγσγήο εθαξκφδνληαη θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

πξνσζψληαο ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε επέιηθηε ρξήζε ησλ εξγαηψλ ζε πνιιαπιέο 

κεραλέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Επειημία ζπζηήκαηνο παξαγωγήο 

χκθσλα κε ην ζπγγξαθέα κηα επηρείξεζε ΠΠΚ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε παξαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο 

πξντφλησλ φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε παξνπζηαζηεί ζηελ αγνξά. Γηα λα πεηχρεη ηα 

παξαπάλσ ε επηρείξεζε δηαζέηεη πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο ζηεζίκαηνο (set up) 

εμνπιηζκνχ θαη δηαηάζεη ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ κε βάζε ηηο αλάγθεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

πξντφληνο (product oriented) κε ζηφρν ηε γξήγνξε, επέιηθηε θαη απνδνηηθή 

επεμεξγαζία ελφο πξντφληνο ή κηαο νκάδαο πξντφλησλ.   

 

Φηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ  

Μηα επηρείξεζε ΠΠΚ εθηφο απφ απνδνηηθή ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε έλα θαζαξφ θαη αζθαιέο εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα πξνσζεί 

ηηο ίδηεο αξρέο ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  
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 πλερίδνληαο ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ε κεζνδνινγία θαη ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο ΠΠΚ ζχκθσλα κε ηνλ 

θηηηίδε (2000). χκθσλα κε ηνλ θηηηίδε γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη ζε δέθα βαζηθνχο ηνκείο δξάζεο, νη νπνίνη είλαη: 

 

1. Δπηινγή ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη βειηηζηνπνίεζε ρψξνπ παξαγσγήο 

2. Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο 

3. Μειέηε εξγαζίαο θαη πξφηππνη ρξφλνη 

4. Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο - Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο JIT 

5. Γηαρείξηζε πιηθψλ θαη έιεγρνο απνζεκάησλ 

6. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

7. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαηά TPM 

8. Δπέιηθηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο FMS 

9. Αξρέο άλεζεο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή 

10. πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

  

 Σέινο, ζε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο αλαιπηηθνχ νξηζκνχ ηεο ΠΠΚ θαη 

θηλνχκελνο ζηα πιαίζηα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο αλαιπηηθψλ νξηζκψλ, φπσο έρεη 

εμεγεζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν Lind (2001) αλαιχεη ηηο 

αξρέο ηεο ΠΠΚ δηαρσξίδνληάο ηεο ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: 

 

 Αξρέο ηεο ΠΠΚ πνπ αθνξνχλ ηνλ Έιεγρν 

 Αξρέο ηεο ΠΠΚ πνπ αθνξνχλ ηελ Παξαγσγή 

 

Οη παξαπάλσ αξρέο δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 πνπ αθνινπζνχλ. 
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Πίλαθαο 1 

Αξρέο ηεο ΠΠΚ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν 

Σνκέαο Υαξαθηεξηζηηθά ΠΠΚ 

Μέηξα Με νηθνλνκηθά κέηξα γηα θαζεκεξηλφ έιεγρν. 

Οηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά κέηξα γηα 

καθξνρξφλην έιεγρν. 

 

Δπίπεδν πιεξνθφξεζεο Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θέληξσλ θφζηνπο. 

Καηάξγεζε ηεο κέηξεζεο κεκνλσκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ. Απινπνίεζε.  

 

Υξνλνδηαγξάκκαηα Η πιεξνθφξεζε είλαη γξήγνξε θαη ζηελ 

εκπξφζεζκε. Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.  

 

Πξφηππα Ο πξνυπνινγηζκφο δελ απνηειεί πξφηππν 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο. Δζηίαζε ζε πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα. 

 

Ακνηβέο Σν ζχζηεκα κηζζνδνζίαο πξνσζεί ηελ νκαδηθή 

εξγαζία κέζσ νκαδηθψλ κπφλνπο. Οη ακνηβέο 

θαζνξίδνληαη απφ νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα απφδνζεο.  

 

Οξαηφηεηα Απινπνίεζε ηεο παξαγσγήο κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο 

είλαη εθηθηφο κε απιή άκεζε παξαηήξεζε. 

Πεγή: Lind, 2001. 
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Πίλαθαο 2 

Αξρέο ηεο ΠΠΚ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή 

Σνκέαο Υαξαθηεξηζηηθά ΠΠΚ 

Σερλνινγία  

 Γνκή πξντφληνο  

 Παξακεηξνπνίεζε Τςειφο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ θαη 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε ηνπ πειάηε 

 Νέα πξντφληα  

 

 Σερλνινγία παξαγσγήο 

 

 Απηνκαηνπνίεζε εμνπιηζκνχ Τςειφο βαζκφο απηνκαηηζκνχ ζε κεραλήκαηα θαη 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Λίγεο εξγαζίεο θαη 

κεησκέλεο αιιαγέο παξαγσγήο, κεησκέλνη ρξφλνη 

αιιαγήο θαη επέιηθηεο κεραλέο. 

- Απηνκαηνπνίεζε κεραλψλ 

- Απηνκαηηζκνί δηνίθεζεο 

- Αξηζκφο εξγαζηψλ 

 Αιιεινπρία ιεηηνπξγηψλ κε γλψκνλα ηε 

ζηαζεξή ξνε εξγαζίαο  

Πνηθίιεη 

 πγθεθξηκελνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ 

Τςειφο βαζκφο ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηηο κεραλέο 

 πλέρεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

- Μέγεζνο παξηίδαο 

 

 Γηάηαμε ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο 

 

 Φπζηθή νκαδνπνίεζε ησλ κεραλψλ Γηάηαμε βάζεη ξνήο εξγαζίαο. Μηθξνί ρξφλνη 

παξαγσγήο. 

Γνκή ηνπ νξγαληζκνύ  

 Δπίπεδν επηρείξεζεο  

 Γηαθνξνπνίεζε / νινθιήξσζε Ληγφηεξεο αλάγθεο νινθιήξσζεο πρ. Μεησκέλεο 

αλάγθεο πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο. 

 πγθέληξσζε Δμνπζίεο επηκεξηζκέλεο εληφο ηεο επηρείξεζεο.  

 Δμεηδίθεπζε Ληγφηεξεο αλάγθεο εμεηδίθεπζεο. 

 Ιεξαξρία Μεησκέλα επίπεδα δηνίθεζεο θαη κεησκέλνο αξηζκφο 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.  

 Δπίπεδν εξγαζίαο  

 Γηαθνξνπνίεζε / νινθιήξσζε Οη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο.  

 πγθέληξσζε Μεηαβίβαζε επζπλψλ θαη εμνπζηψλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εξγαδνκέλσλ. 

 Δμεηδίθεπζε Πνιιαπιέο δεμηφηεηεο κέζσ εθπαίδεπζεο. 

 Ιεξαξρία πληνληζκφο θαη ζπκβνπιέο απφ ηε δηνίθεζε. 

Πεγή: Lind, 2001. 
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2.2 Οξηζκόο ηεο ΠΠΚ 

 

ε απηφ ην ζεκείν θαη βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηε 

δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφδνζεο ελφο νξηζκνχ ηεο ΠΠΚ. 

Έλαο ζσζηά εκπεξηζηαησκέλνο νξηζκφο ζα πξέπεη λα απαληά ζηα εμήο βαζηθά 

εξσηήκαηα: 

 Ση είλαη ε ΠΠΚ 

 Πνπ έρεη εθαξκνγή 

 Πνπ ζηνρεχεη 

 Πψο θαη απφ πνηνλ εθαξκφδεηαη 

Έηζη ινηπφλ πξνθχπηεη ν παξαθάησ νξηζκφο ηεο ΠΠΚ. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σν κνληέιν ηεο Παξαγσγήο Παγθόζκηαο Κιάζεο (ΠΠΚ) αθνξά έλα 

θαιά εκπεξηζηαησκέλν πξόγξακκα βειηηώζεσλ. Δθαξκόδεηαη απηνύζην ζην 

ζύλνιν ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη κε παξαιιαγέο ζην ζύλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ. ηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, 

ηε βειηίσζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Οη βειηηώζεηο ζηνπο ελ ιόγσ ηνκείο 

δξάζεο κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ νπζηαζηηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα 

ζηελ επηρείξεζε θαη λα ηεο επηηξέςνπλ λα δξάζεη αληαγσληζηηθά ζε 

παγθόζκην επίπεδν. Σν κνληέιν ηεο ΠΠΚ είλαη έλα πξόγξακκα βειηηώζεσλ 

δπλακηθνύ ραξαθηήξα πνπ εθαξκόδεηαη από όια ηα επίπεδα πξνζσπηθνύ ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ αλώηαησλ δηνηθεηηθώλ ηεο ζηειερώλ. 

Η πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ βειηηώζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπληνληζκέλα θαη αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

εθαξκνγήο.      
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2.3 Μέηξα θαη κέζνδνη επίηεπμεο ηεο ΠΠΚ 

 

Η κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν έδεημε φηη νη απφςεηο ησλ δηάθνξσλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ 

ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «Παξαγσγή Παγθφζκηαο 

Κιάζεο» θαη ησλ κέηξσλ-κεζφδσλ επίηεπμεο απηήο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα 

κε ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, ην αληηθείκελν εμεηδίθεπζεο αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

θαζελφο. Κηλνχληαη φκσο πάλσ ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη είλαη: 

 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο 

 Βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Οη βειηηψζεηο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο δξάζεο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ 

νπζηαζηηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ επηρείξεζε θαη λα ηεο επηηξέςνπλ λα 

δξάζεη αληαγσληζηηθά ζε παγθφζκην επίπεδν. 

ε απηφ ην ζεκείν, ηα κέηξα θαη νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη εθαξκνγήο ηεο ΠΠΚ 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3, 4 θαη 5 πνπ αθνινπζνχλ. Ο θάζε πίλαθαο εζηηάδεη ζε 

έλα απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο βειηίσζεο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θάπνηα απφ ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, παξφιν πνπ ζηνρεχνπλ ηελ 

επίηεπμε ηεο ΠΠΚ θξίζεθαλ πνιχ γεληθά θαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο αιιά θαη ζαθήλεηαο 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο. 

Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ είλαη ε εζηίαζε θαη πεξεηαίξσ 

αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη κεηέπεηηα ε εχθνιε 

αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο ΚΡΙ-ΚΡΙ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.  
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Πίλαθαο 3 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζε βειηίσζε ηεο Παξαγσγήο 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεύνπλ ζε βειηίσζε ηεο Παξαγσγήο 

πγγξαθέαο Πξνηεηλόκελα κέηξα 

Greene (1991) 

 Benchmarking 

 ηελέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο 

 Γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληαγσληζκνχ 

 Γλψζε ησλ δηθψλ ηεο δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ 

Cagliano et al. (2001); Lind (2001) 
 Just In Time (JIT) 

 Ληηή (Lean) παξαγσγή 

θηηηίδεο (2000) 

 Δπηινγή βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

 Βειηηζηνπνίεζε ρψξνπ παξαγσγήο 

 Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο 

 Μειέηε εξγαζίαο θαη θαζνξηζκφο πξφηππσλ ρξφλσλ εξγαζίαο 

 Δθαξκνγή κνληέινπ παξαγσγήο Just In Time (JIT) 

 Διαρηζηνπνίεζε πιηθψλ παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαηά ην πξφηππν TPM 

 Δπέιηθηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο FMS 

 Δθαξκνγή αξρψλ άλεζεο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή 

Hendry (1998) 

 Βειηίσζε ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο 

 Απινπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

 Έιεγρνο θαη βειηίσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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Gilgeous Vic θαη Maria (1999) 

 Δπέιηθηε ηερλνινγία 

 Καηλνηνκία πξντφλησλ γηα επθνιία ζηε δηαρείξηζε θαη απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 ρεδηαζκφο πξντφλησλ θαη ζχληνκνη ρξφλνη παξάδνζεο γηα ππεξθάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

Domingo (2004) 

 Σαρχηεηα ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο 

 Ληηή (Lean) παξαγσγή 

 Δπειημία ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

 Δπηρείξεζε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

Lind (2001) 

 Με νηθνλνκηθά κέηξα γηα θαζεκεξηλφ έιεγρν 

 Οηθνλνκηθά κέηξα γηα καθξνρξφλην έιεγρν 

 Απιή, γξήγνξε θαη εκπξφζεζκε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο 

 Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο βάζε πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη φρη βάζε πξνυπνινγηζκνχ 

 Απινπνίεζε ηεο παξαγσγήο γηα εχθνιν έιεγρν βάζεη απιήο παξαηήξεζεο 

 Γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε ηνπ πειάηε 

 Τςειφο βαζκφο απηνκαηηζκνχ ζε κεραλήκαηα θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Λίγεο εξγαζίεο θαη κεησκέλεο αιιαγέο παξαγσγήο 

 Μεησκέλνη ρξφλνη αιιαγήο θαη επέιηθηεο κεραλέο 

 Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

 Γηάηαμε ρψξνπ παξαγσγήο βάζεη ξνήο εξγαζίαο 

 Μεησκέλα επίπεδα δηνίθεζεο θαη κεησκέλνο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 
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Πίλαθαο 4 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεύνπλ ζε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο 

πγγξαθέαο Πξνηεηλόκελα κέηξα 

Cagliano et al. (2001); Lind (2001)  Total Quality Management (TQM) 

θηηηίδεο (2000)  Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο κέζσ ΓΟΠ 

Hendry (1998) 
 Δθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ  ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο 

 Μέηξεζε απφδνζεο, ζχγθξηζε επηδφζεσλ θαη ζπλερήο βειηίσζε 

Gilgeous Vic θαη Maria (1999) 
 Γηαζθάιηζε θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε SPC, TQM θαη αμηφπηζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 ηελή ζπλεξγαζία θαη πξνζεθηηθή επηινγή πξνκεζεπηψλ γηα κείσζε δεκηψλ θαη ειαηησκάησλ 

Domingo (2004)  Απαιιαγή απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αζηνρίεο 

Lind (2001)  Τςειφο βαζκφο ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηηο κεραλέο 
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Πίλαθαο 5 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζε αλαβάζκηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεύνπλ ζε αλαβάζκηζε ηνπ Πξνζσπηθνύ 

πγγξαθέαο Πξνηεηλόκελα κέηξα 

Cagliano et al. (2001); Lind (2001)  Δθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θηηηίδεο (2000)  Δθπαίδεπζε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ (Employee Involvement). 

Hendry (1998)  Δθπαίδεπζε γηα Δξγαζηαθή Δλδπλάκσζε 

Gilgeous Vic θαη Maria (1999) 
 Δθπαίδεπζε γηα Δξγαζηαθή Δλδπλάκσζε 

 Δθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Οξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» 

Domingo (2004)  Δθπαίδεπζε γηα ηε επέιηθηε ρξήζε ησλ εξγαηψλ ζε πνιιαπιέο κεραλέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

Lind (2001) 

 Δμνπζίεο επηκεξηζκέλεο εληφο ηεο επηρείξεζεο 

 Μεηαβίβαζε επζπλψλ θαη εμνπζηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εξγαδνκέλσλ 

 Πνιιαπιέο δεμηφηεηεο κέζσ εθπαίδεπζεο θαη ιηγφηεξε εμεηδίθεπζε 

 πληνληζκφο θαη ζπκβνπιέο απφ ηε δηνίθεζε 
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3 Μεζνδνινγία 

 

 

Η κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο πεξηιακβάλεη 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ε νπνία έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,  έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε Βηνκεραλία Γάιαθηνο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ.,  αλάιπζε 

θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πην πάλσ πξνζεγγίζεσλ θαη ηέινο 

παξνπζίαζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ ηεο 

ΠΠΚ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σν πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο αλαιπηηθήο ιίζηαο κέηξσλ 

θαη κεζφδσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ. Η 

παξαπάλσ αλάιπζε ζα απνδψζεη κηα άξηζηε θαηαλφεζε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ θαη 

κεζφδσλ θαη ζα απνηειέζεη ην πιαίζην έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Βηνκεραλίαο 

Γάιαθηνο ΚΡΙ-ΚΡΙ. 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο κειέηεο αθνξά ηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ κνληέινπ ΠΠΚ. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, ε άκεζε επηηφπνπ 

παξαηήξεζε ηεο παξαγσγήο κε εζηίαζε ζηα κέηξα θαη ηηο κεζφδνπο ΠΠΚ θαη ε 

πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα σο Σερληθνχ Γηεπζπληή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Βηνκεραλίαο. 

ην ηξίην ζηάδην ηεο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ θαη παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ.  
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ην ηέηαξην ζηάδην ηεο κειέηεο ζα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα 

παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κνληέινπ ΠΠΚ θαη ζα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 

ην Γηάγξακκα 2 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2 

Μεζνδνινγία κειέηεο 

 

Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο κε ζηόρν ηε 

δηακόξθσζε κηαο αλαιπηηθήο ιίζηαο κέηξσλ θαη κεζόδσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ. 

Έξεπλα θαη αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. βάζεη ησλ 

αξρώλ ηνπ κνληέινπ ΠΠΚ. Υξήζε κεζόδσλ πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ, 

εζηηαζκέλεο επηηόπνπ παξαηήξεζεο θαη πξνζσπηθήο εκπεηξίαο. 

ύγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ θαη παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ.  

Δμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, παξνπζίαζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ γηα επίηεπμε ηνπ κνληέινπ ΠΠΚ θαη θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 
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4 Αλάιπζε κέηξσλ θαη κεζόδσλ επίηεπμεο ηεο ΠΠΚ 

 

 

Έρνληαο εληνπίζεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κεζφδνπο επίηεπμεο ηνπ κνληέινπ 

ηεο ΠΠΚ, ζε απηφ ην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε ζα απνδψζεη κηα άξηζηε θαηαλφεζε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ θαη κεζφδσλ θαη ζα 

απνηειέζεη ην πιαίζην έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Βηνκεραλίαο Γάιαθηνο ΚΡΙ-ΚΡΙ. 

Η αλάιπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πεξεηαίξσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αιιά 

θαη βάζεη ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ζπγγξαθέα σο 

Σερληθνχ Γηεπζπληή ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. 

 Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη 

ζηνρεχνπλ ζε βειηηψζεηο ηξηψλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ. Απηέο είλαη: 

 

 Μέζνδνη βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο 

 Μέζνδνη βειηίσζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Η αλάιπζε πνπ αθνινπζεί πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο.  
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4.1 Μέηξα θαη κέζνδνη βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο 

 

Η πξψηε νκάδα κέηξσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο ΠΠΚ αθνξά θαη εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο. Γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε 

επηιέρζεθαλ ηα θπξηφηεξα θαη θαιχηεξα απνζαθεληζκέλα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη 

κέζνδνη βειηίσζεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα, βάζεη ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα δηαρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κειέηεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί.  

ηε ζπλέρεηα, νη ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο κέηξσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγήο ζα δηεξεπλεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ μερσξηζηά. 
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Πίλαθαο 6 

Δπηιεγκέλα Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο Παξαγσγήο 

Καηεγνξία Μέηξν ή Μέζνδνο Βειηίσζεο 

χζηεκα Παξαγσγήο Δπηινγή βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

Γηάηαμε Υψξνπ Παξαγσγήο Δπηινγή βέιηηζηεο δηάηαμεο ρψξνπ παξαγσγήο 

Οξγάλσζε θαη Έιεγρνο Παξαγσγήο Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ιηηήο παξαγσγήο (Lean production) κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Just In Time (JIT) 

Γηεμαγσγή ηεο Παξαγσγήο 
 Υξήζε Δπέιηθηεο Σερλνινγίαο θαη Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS) 

 Καηλνηφκνο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ γηα επθνιία ζηε δηαρείξηζε θαη ππεξθάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 
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4.1.1 ύζηεκα παξαγσγήο 

 

χκθσλα κε ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία (θηηηίδεο (2000); Krajewski and 

Ritzman (2002)) ε παξαγσγή πξντφλησλ κηαο κεηαπνηεηηθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

νξγαλσζεί βάζεη πέληε βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ή ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, φπσο απηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην αθαδεκατθφ θνηλφ. Αλαθνξηθά ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο είλαη: 

 

 Παξαγσγή θαηά παξαγγειία (Make to Order) 

 Παξαγσγή γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο (Make to Stock) 

 Παξαγσγή θαηά παξηίδεο (Batch Manufacturing) 

 Παξαγσγή ζπλερνχο ξνήο (Line or Flow production) 

 πλερήο παξαγσγή (Continuous production) 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο είλαη ν ηχπνο πξντφληνο πνπ παξάγεη ε 

επηρείξεζε θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ, ύζηεξα από κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο θαη έρνληαο πξόηππν 

ην ραξηνθπιάθην ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ηεο ΚΡΙ-ΚΡΙ, ην ζύζηεκα 

παξαγσγήο πνπ επηιέρζεθε σο θαηαιιειόηεξν είλαη ε «Παξαγσγή γηα δεκηνπξγία 

απνζέκαηνο (Make to Stock)».  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ 

παξάδνζεο θαη ζπλεπψο ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ ηα πξντφληα είλαη ηππνπνηεκέλα, ε δήηεζε ησλ πειαηψλ είλαη 

κεγάιε θαη ζπρλή θαη νη πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζρεηηθή 

αθξίβεηα. 
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Σν ζχζηεκα παξαγσγήο γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο απαηηεί απηνκαηνπνηεκέλν 

εμνπιηζκφ κεγάιεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Παξάιιεια νη εξγαδφκελνη θαινχληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζε κηθξήο πνιππινθφηεηαο 

επαλαιεπηηθή εξγαζία, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο δεμηνηήησλ. Σέινο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο απαηηεί έλα πνιχ αμηφπηζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο αθνχ απνθιίζεηο εθηφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ πνηφηεηαο 

κεηαθξάδνληαη ζε απψιεηεο κεγάισλ πνζνηήησλ πξντφληνο. πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη 

φηη γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ε επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε 

ζηαζεξήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληα ελφο ζπζηήκαηνο γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο είλαη απιά 

εξγαιεία, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, αλαςπθηηθά θαη εκθηαισκέλα λεξά, ρεκηθά πξντφληα.   

 

4.1.2 Γηάηαμε ρώξνπ παξαγσγήο 

 

 χκθσλα κε ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία (θηηηίδεο (2000); Krajewski and 

Ritzman (2002)) ε επηινγή δηάηαμεο ρψξνπ παξαγσγήο ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

θπζηθή δηάηαμε εμνπιηζκνχ, αλζξψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη νδεγείηαη απφ ηελ 

αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Η αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν θαη ηα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. 

 χκθσλα κε ηνπο  Krajewski and Ritzman (2002) γηα ηε ζσζηή επηινγή ηεο 

δηάηαμεο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο, πξέπεη λα απαληεζνχλ ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα. 

Απηά είλαη: 
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1. Πνηα θέληξα δξαζηεξηνηήηωλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε δηάηαμε ηνπ ρώξνπ 

παξαγωγήο. 

 Σα θέληξα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα ηε απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη 

ζα κεγηζηνπνηεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ζα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ησλ 

πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. 

2. Πόζνο ρώξνο ζα πξέπεη λα δηαηεζεί ζε θάζε θέληξν δξαζηεξηόηεηαο  θαη ηη 

δπλακηθόηεηα απηό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη. 

 χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ειιείςεηο ζε ρψξν ή δπλακηθφηεηα νδεγνχλ ζε 

κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη θάπνηεο θνξέο ζε απμεκέλν θίλδπλν θαηά ηελ εξγαζία. 

Αληίζεηα, ε ππεξδηαζηεζενιφγεζε ηνπ ρψξνπ ή ηεο δπλακηθφηεηαο ελφο θέληξνπ 

δξαζηεξηφηεηαο νδεγεί ζε θαηαζπαηάιεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. 

3. Πώο πξέπεη θάζε θέληξν δξαζηεξηόηεηαο λα δηαηαρζεί εζωηεξηθά. 

Πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηάηαμεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ εζσηεξηθά 

ηνπ θέληξνπ δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θέληξνπ. Κχξηα θξηηήξηα απνηεινχλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θέληξνπ θαη νη ζπλζήθεο 

άλεζεο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο ζε απηφ. 

4. Πνύ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ην θάζε θέληξν δξαζηεξηόηεηαο. 

Η επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θάζε θέληξνπ δξαζηεξηφηεηαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηε ζσζηή επηινγή ηνπνζεζίαο 

βαζηθά θξηηήξηα απνηεινχλ ε απαξαίηεηε δηαδνρή θαη γεηηλίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θέληξνπ κε άιια θέληξα ιφγσ παξαγσγηθψλ απαηηήζεσλ θαη νη αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ 

θέληξνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ρψξνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα γεηηλίαζε κε 

ξάκπεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο πξψησλ πιψλ. 



28 
 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (θηηηίδεο (2000); Krajewski and Ritzman (2002)) 

ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ηχπσλ δηάηαμεο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο. Απηνί είλαη: 

 

 Γηάηαμε θαηά δηεξγαζία ή ιεηηνπξγία (Process Layout) 

 Γηάηαμε κε βάζε ην ζρέδην παξαγσγήο πξντφληνο (Product Layout) 

 Γηάηαμε νκάδσλ εμνπιηζκνχ (Group Technology) 

 Γηάηαμε ζηαζεξψλ ζέζεσλ (Fixed Position) 

 

Ύζηεξα από κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο (θηηηίδεο (2000), 

(Krajewski θαη Ritzman 2002) θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ, κε 

γλώκνλα ηνλ Κιάδν Γαιαθηνθνκηθώλ, ε δηάηαμε κε βάζε ην ζρέδην παξαγσγήο 

πξντόληνο επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειόηεξε ζηα πιαίζηα ησλ αξρώλ ηεο ΠΠΚ. 

 Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πξνηείλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο γηα 

ζπλερείο θαη επαλαιακβαλφκελεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, κε κεγάινπο φγθνπο 

παξαγσγήο θαη ζρεηηθά κηθξή πνηθηιία ή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. Οη δηάθνξεο 

δηεξγαζίεο ηεο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδνρηθά αθνινπζψληαο κηα ζηαζεξή 

ξνή ε νπνία εθηειείηαη ζπλήζσο ζε κηα επζχγξακκε δηαδξνκή. Τπάξρνπλ βέβαηα 

εμαηξέζεηο φπνπ ε δηαδξνκή ηνπ πξντφληνο ιακβάλεη ηε κνξθή L, O, S ή U. Η  

Όηαλ νη φγθνη παξαγσγήο είλαη κεγάινη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

ζρεηηθά κηθξή, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε παξνπζηάδεη ηα εμήο βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ ππφινηπσλ δηαηάμεσλ: 

 

 Σαρχηεξε παξαγσγή πξντφλησλ 

 Υακειά απνζέκαηα πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ 

 Διαρηζηνπνίεζε λεθξψλ ρξφλσλ ιφγσ αιιαγψλ παξαγσγήο θαη 

παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνχ 
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Σν Γηάγξακκα 3 πνπ αθνινπζεί αλαπαξηζηά κηα ηππηθή δηάηαμε κε βάζε ην ζρέδην 

παξαγσγήο πξντφληνο. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3 

Γηάηαμε κε βάζε ην ζρέδην παξαγσγήο πξντφληνο 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, θαηά ηε δηάηαμε κε βάζε ην ζρέδην παξαγσγήο 

πξντφληνο ε επηινγή ηνπνζεζίαο ησλ θέληξσλ δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξαγσγήο είλαη 

απιή. Υξεηάδεηαη φκσο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηε κείσζε ηεο ελδηάκεζεο δηαθίλεζεο 

πιηθψλ θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηαδνρηθψλ θέληξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εμάιεηςε ζηελψζεσλ (bottlenecks).  

Ζναρξθ 

τακμόσ 1 

τακμόσ 2 

τακμόσ …ν 

Σζλοσ 
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4.1.3 Οξγάλσζε θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

  

Η κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ 

είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ παξαγσγήο Just 

In Time (JIT). χκθσλα κε ηνλ θηηηίδε (2000) σο JIT νξίδεηαη: 

«Έλα πεηζαξρεκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο, ην νπνίν παξέρεη αύμεζε ηεο 

απόδνζεο κέζα ζην εξγνζηάζην, κε ηελ παξαιαβή ζην θαηάιιειν κέξνο κόλν ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθώλ (πξώηεο ύιεο) ζηε ζσζηή πνζόηεηα θαη πνηόηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνλ ειάρηζην δπλαηό εμνπιηζκό, κεραλέο, αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ελέξγεηα.» 

Γεληθά, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ην ζχζηεκα JIT απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηεο θηινζνθίαο ηεο Ληηήο Παξαγσγήο (Lean Production), επηδηψθνληαο ηε κείσζε ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ λεθξψλ ρξφλσλ παξαγσγήο θαη εζηηάδνληαο ζηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θεληξηθή θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο JIT αθνξά ην ζσζηφ 

έιεγρν ηεο ξνήο ηεο παξαγσγήο θαη έρεη σο απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ειάρηζηνπ δπλαηνχ απνζέκαηνο πξψησλ πιψλ αιιά θαη ηειηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

χκθσλα κε ηνπο Krajewski and Ritzman (2002), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπζηήκαηνο JIT είλαη: 

 

ρεδηαζκόο ξνήο πιηθώλ βάζεη ηεο κεζόδνπ Pull 

χκθσλα κε ηηο αξρέο JIT ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία αλαιχεηαη θαη ζρεδηάδεηαη 

νπηζζνδξνκηθά. Η αλάιπζε θαη ε ζρεδίαζε μεθηλνχλ απφ ην ηειεπηαίν ζηάδην 

παξαγσγήο κε έιεγρν θαη θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ θαη ζπλερίδνπλ θηάλνληαο ηειηθά ζην αξρηθφ ζηάδην 
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παξαγσγήο. Η θηινζνθία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε δήηεζε ηνπ πειάηε θαη 

ζπλεπψο ε θαηαλάισζε ησλ απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ ελεξγνπνηεί ηελ 

παξαγσγή πξνο αλαπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ απνζεκάησλ. πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ 

είλαη φηη ην ζχζηεκα Pull πνπ εθαξκφδεη ην JIT είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελεο παξαγσγέο φκνησλ ή ζπγγεληθψλ πξντφλησλ. 

 

Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

 Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο JIT πξνσζεί θαη πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή ησλ 

κηθξφηεξσλ δπλαηψλ παξηίδσλ παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη κηθξέο 

παξηίδεο παξαγσγήο θέξνπλ ηξία βαζηθά πιενλεθηήκαηα. Απηά είλαη: 

 

 Μείσζε ηνπ απνζέκαηνο εηνίκσλ πξντφλησλ 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο 

 Οκνηφκνξθε θαηαλνκή εξγαζίαο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

κεγάιν αξηζκφ ζηεζηκάησλ κεραλψλ (set up), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρσξνηαμηθή δηάηαμε 

βάζεη ζρεδίνπ παξαγσγήο πξντφληνο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ζρεηηθά κε επέιηθην 

εμνπιηζκφ κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ηεο παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθή ε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κείσζεο ησλ ρξφλσλ set up πνπ ζα αλαιπζεί ζε επφκελεο παξαγξάθνπο 

απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 

Βαζηθφο ζηφρνο αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο JIT 

είλαη ε κείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξψησλ πιψλ, ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε εθαξκνγή ηνπ 
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πξνηχπνπ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). Η εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ 

θαη ζα αλαιπζεί εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

ηελή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο 

Όπσο αλαθέξζεθε πξηλ, ην ζχζηεκα JIT ζηεξίδεηαη ζηε ειάρηζηε δπλαηή 

ηήξεζε απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ειάρηζησλ δπλαηψλ απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ, ρσξίο ηελ έιιεηςε ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ζηελέο επαθέο κε ζπλερή 

επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Οη πξψηεο χιεο πξέπεη λα έρνπλ κηθξνχο ρξφλνπο 

παξάδνζεο, λα παξαδίδνληαη ζηελ ψξα ηνπο θαη ρσξίο ειαηηψκαηα. Καηαιπηηθφ ξφιν 

ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαηέρνπλ ε εθαξκνγή 

αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο JIT θαη πξφηππνπ ΓΟΠ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε θνληηλή 

ηνπνζεζία ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελ επηρείξεζε. Γηα ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ δπλαηψλ 

απνζεκάησλ ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ επηρείξεζε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε 

θαη ε αθξηβήο πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή 

κηθξψλ παξηίδσλ παξαγσγήο πνπ έρεη αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο. 

 

Δμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθην πξνζσπηθό 

 χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο JIT είλαη ε δηαζεζηκφηεηα επέιηθηνπ πξνζσπηθνχ, 

εθπαηδεπκέλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη ζσζηά δνκεκέλε, λα αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη λα ζηεξίδεηαη ζην πξφηππν ηνπ 

«Οξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη». Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
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ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ θαη ζα 

αλαιπζεί εθηελψο ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο 

ήκεξα, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη απηνκαηνπνηεκέλεο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα θαη αθξίβεηα 

θαηά ηελ επαλάιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ρεηξνλαθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δπηπξφζζεηα, φηαλ νη ζπλνιηθνί φγθνη παξαγσγήο είλαη κεγάινη νη απνζβέζεηο ησλ 

δηαθφξσλ ιχζεσλ απηνκαηηζκνχ κεηψλνληαη δξακαηηθά θάλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

επέλδπζε νινέλα θαη πην ειθπζηηθή. Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

αλ ζρεδηαζηεί ζσζηά ψζηε λα κελ επηθέξεη πξνβιήκαηα επειημίαο, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο JIT. Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο εθαξκφδεηαη ζε δχν επίπεδα ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο. Σν πξψην επίπεδν 

αθνξά ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ κε ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ, ελψ ην δεχηεξν επίπεδν 

αθνξά ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο κε ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

αηζζεηήξσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο παξαγσγήο θαη ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ, 

θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ. 

 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ 

 Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία κηαο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο. Η απνδνηηθή ρξήζε ηνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, φπσο απνθιίζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή αδπλακία εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο. 
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Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη φηη 

κπνξεί, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, λα ππνζηεί βιάβε. Οη βιάβεο ησλ κεραλψλ 

ρσξίδνληαη ζε ηξείο γεληθέο θαηεγνξίεο (Nakajima (1984)). Απηέο είλαη νη βιάβεο θαηά 

ηελ αξρηθή εθθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, νη ηπραίεο βιάβεο θαη νη βιάβεο θζνξάο. ην 

Γηάγξακκα 4 πνπ αθνινπζεί αλαπαξηζηάηαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία εκθαλίδνληαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο βιαβψλ.  

 

 

Γηάγξακκα 4 

Η θακπχιε ζπρλφηεηαο βιαβψλ (Nakajima (1984)) 

 

Η πξνζέγγηζε ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ θζνξάο είλαη 

ε ζπληήξεζε. Η ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ηελ δηνξζσηηθή ζπληήξεζε (Βξεηαληθά 

Πξφηππα (1984)). Σν Γηάγξακκα 5 ζηε ζπλέρεηα αλαπαξηζηά ηνπο δχν απηνχο ηχπνπο 

ζπληήξεζεο. 
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Γηάγξακκα 5 

Μέζνδνη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ (Βξεηαληθά Πξφηππα (1984)) 

 

Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε κεληαίνπ ή 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Η ζπληήξεζε βάζεη θαηάζηαζεο 

κεραλήο πξνυπνζέηεη ηελ πξφβιεςε ησλ βιαβψλ θζνξάο. Απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ κεραλψλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ, φπσο κεηξεηέο 

θξαδαζκψλ θαη αηζζεηήξεο πίεζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σέινο, ε δηνξζσηηθή είλαη πιένλ μεπεξαζκέλε θαη απνηειεί 

ιχζε αλάγθεο γηα ηε βηνκεραλία. Αθνξά ζπληήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ε 

βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκβεί θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απξφβιεπηνπο λεθξνχο ρξφλνπο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζπληήξεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο λεθξνχο ρξφλνπο εμνπιηζκνχ. ηνλ Πίλαθα 7 πνπ αθνινπζεί νη ελ ιφγσ 

λεθξνί ρξφλνη αλαιχνληαη κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε επηινγήο ηεο πην ζχληνκεο θαη 

απνδνηηθήο κεζφδνπ ζπληήξεζεο.  
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36 
 

Πίλαθαο 7 

Νεθξνί ρξφλνη εμνπιηζκνχ βάζεη ηχπνπ ζπληήξεζεο 

 Σύπνο ζπληήξεζεο 

 Πξνιεπηηθή Βάζεη Καηάζηαζεο Γηνξζσηηθή  

Ν
εθ

ξ
ό

ο 
ρ
ξ

ό
λν

ο 

Παχζε ιεηηνπξγίαο Παχζε ιεηηνπξγίαο Παχζε ιεηηνπξγίαο 

πληήξεζε Δπηζθεπή ζθάικαηνο Γηάγλσζε βιάβεο 

Έιεγρνο Έιεγρνο Δχξεζε αληαιιαθηηθψλ 

Δπαλεθθίλεζε Δπαλεθθίλεζε Δπηζθεπή βιάβεο 

  Έιεγρνο 

  Δπαλεθθίλεζε 

 

 πγθξίλνληαο ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο θαίλεηαη θαζαξά φηη 

γηα πνιχπινθν θαη αθξηβφ εμνπιηζκφ ε πην ζπκθέξνπζα απφ άπνςε ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο κέζνδνο ζπληήξεζεο είλαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Η ζπληήξεζε βάζεη 

θαηάζηαζεο κεραλήο κπνξεί λα απνηειέζεη ελαιιαθηηθή ιχζε γηα απιφ εμνπιηζκφ ηνπ 

νπνίνπ ε θαηάζηαζε κπνξεί εχθνια λα ειεγρζεί κε ηε ρξήζε απιψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αηζζεηήξσλ. 

 

 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) 

 Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο JIT 

αιιά θαη ηεο ΠΠΚ είλαη ε ρξήζε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 

(ERP – Enterprise Resource Planning) κέζσ ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί απνδνηηθά βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο, 

ν πξνγξακκαηηζκφο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ε πξνκήζεηα θαη 

δηαρείξηζε Α΄ Τιψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαη ε δηαρείξηζε απνζεθψλ (Chen (2001)). 

Παξάιιεια, γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ 

αιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, νδεγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ θαιχηεξε δηνίθεζή ηεο. 
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 Σν ζχζηεκα Enterprise Resource Planning (ERP) είλαη κηα ζχλζεζε εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ (modules), ελνπνηεκέλσλ κέζσ κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ (Lee and 

Aggarwal (2009)). Η θάζε κηα απφ ηηο ελ ιφγσ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ππνζηεξίδεη κηα 

αληίζηνηρε επηρεηξεκαηηθή εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ θαηαγξαθή, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαλνκή επηιεγκέλσλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ (Klaus et al. 

(2000)). Με απηφ ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη κηα δπλαηφηεηα επξείαο δηεπηρεηξεζηαθήο 

επφπηεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Κάζε ζχζηεκα ERP ρσξίδεηαη ζε ππνζπζηήκαηα ή modules (Lee and Aggrawal 

(2009)). Σα δηάθνξα απηά ππνζπζηήκαηα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ππνζπζηήκαηα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα 

ελεκέξσζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επέκβαζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο. Έλα ζχζηεκα ERP κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

δηαθνξεηηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ ππνζπζηεκάησλ. Κάζε επηρείξεζε αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ηεο επηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηα αληίζηνηρα ππνζπζηήκαηα 

δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην δηθφ ηεο ζχζηεκα ERP (Amrani et al. (2006)). Σα 

ππνζπζηήκαηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ERP ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8 πνπ 

αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 8 

Τπνζπζηήκαηα ζπζηήκαηνο ERP 

Τπνζύζηεκα Δπηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία 

Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ θαη Γηαλνκήο Καηαγξαθή πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, παξαπφλσλ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο πειαηψλ. 

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο Τπνζηήξημε ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ζπληνληζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

Πξνγξακκαηηζκφο πληήξεζεο Τπνζηήξημε δηαρείξηζεο αληαιιαθηηθψλ, εξγαιείσλ θαη πφξσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ.  

Γηαρείξηζε Απνζήθεο Αληαιιαθηηθψλ Τπνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ. 

Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ Τπνζηήξημε ηεο θαηαγξαθήο επηδφζεσλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ή παξαιαβψλ πιηθψλ. 

Γηαρείξηζε εθνδηαζκνχ Α΄ Τιψλ Τπνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Γηαρείξηζε Απνζήθεο Α΄ Τιψλ Απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ Α΄ Τιψλ. 

Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.  

Λνγηζηηθή δηαρείξηζε Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Έξγσλ (Project) Τπνζηήξημε ηνπ ζπληνληζκνχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πφξσλ γηα ηε δηεμαγσγή εηδηθψλ έξγσλ. 
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  Η ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζην 

ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Chen (2001); O’ Leary (2004); Shang and 

Seddon (2002) θαη Velcu (2007). Σα πιενλεθηήκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP ζηνπο ρξήζηεο ηνπ: 

 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Παξνρή κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  

 Δχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ παξαγσγήο πξντφλησλ 

 Μείσζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ εμνπιηζκνχ θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

 Γηεπθφιπλζε ηεο γξήγνξεο αληαπφθξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αιιαγέο 

 Μείσζε ησλ απνζεκάησλ Α΄ Τιψλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ  

 

πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ από ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, 

είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ αξρώλ Ληηήο Παξαγσγήο (Lean production) κε 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ Just In Time (JIT) θαη εζηίαζε ζηα παξαθάησ πεδία: 

1. ρεδηαζκόο ξνήο πιηθώλ βάζεη ηεο κεζόδνπ Pull 

2. Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

3. Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 

4. ηελή ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο θαη  πειάηεο 

5. Δμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθην πξνζσπηθό 

6. Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο 

7. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ 

8. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) 
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4.1.4 Γηεμαγσγή ηεο παξαγσγήο 

 

 Η ηέηαξηε θαηεγνξία κέηξσλ βειηίσζεο ηεο Παξαγσγήο ζηα πιαίζηα ηεο ΠΠΚ 

εζηηάδεη ζηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε ηνλ ελ ιφγσ 

εμνπιηζκφ. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο, δχν είλαη ηα βαζηθά 

κέηξα πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Απηά είλαη: 

 Υξήζε Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS) 

 Καηλνηφκνο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ γηα επθνιία ζηε δηαρείξηζε 

Ύζηεξα απφ πεξεηαίξσ κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη απφ 

πξνζσπηθή εκπεηξία, ν θαηλνηφκνο ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ γηα επθνιία ζηε 

δηαρείξηζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ελφο Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο. Η 

αλάιπζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθνινπζψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε, δειαδή σο 

κέξνο ηεο αλάιπζεο ηνπ Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο. 

 

Υξήζε Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS) 

 χκθσλα κε ηνπο Lawson, King θαη Hunter (1999) έλα επέιηθην ζχζηεκα 

παξαγσγήο ζηνρεχεη ζηε δηαξθή κείσζε ησλ ρξφλσλ παξαγσγήο δηαηεξψληαο πάληα 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε πξφηππα παγθφζκηαο θιάζεο. Αθφκε 

ζχκθσλα κε ηνπ ίδηνπο ζπγγξαθείο, ε πηνζέηεζε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο, απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ πνηφηεηα, ηελ 

νξγαλσζηαθή ελδπλάκσζε, ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ηε δηαξθή βειηίσζε. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κπνξνχλ λα παξζνχλ άκεζα θαιά εκπεξηζηαησκέλεο απνθάζεηο απφ ηε δηνίθεζε. 
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 χκθσλα κε ηνλ Suri (1998) έλα επέιηθην ζχζηεκα παξαγσγήο αλαιχεηαη ζε 

εζσηεξηθφ θαη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν. ε εζσηεξηθφ επίπεδν ην επέιηθην ζχζηεκα 

εζηηάδεη ζηε δηαξθή κείσζε ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηε κείσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ. Αληίζηνηρα, ζε 

εμσηεξηθφ επίπεδν ην επέιηθην ζχζηεκα παξαγσγήο εζηηάδεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

 χκθσλα κε ηνλ θηηηίδε (2000, ζ.226) «επειημία θαινχκε ηελ ηθαλφηεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο». Αθφκε ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα ε επειημία ελφο ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθά είδε: ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή επειημία. Η 

εζσηεξηθή επειημία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα αληηδξά ζε 

αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη εζσηεξηθά απφ ηε ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ ε εμσηεξηθή 

επειημία ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ θαη ηνπο πειάηεο. 

 πκπεξαζκαηηθά, βάζεη ησλ παξαπάλσ απφςεσλ, Δπέιηθην χζηεκα 

Παξαγσγήο είλαη ην ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

παξαγσγηθνχο πφξνπο γξήγνξα, απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά έηζη ψζηε λα 

αληαπεμέιζεη κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ζε αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

Η κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ δξάζεο κηαο επηρείξεζεο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε θαιείηαη λα αλαπηχμεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

επειημίαο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη νη ηχπνη επειημίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο αλά ζπγγξαθέα. 
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 Πίλαθαο 9 

Σχπνη επειημίαο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο (Slack (1983)) 

Σύπνο επειημίαο Οξηζκόο 

Νέσλ πξντφλησλ Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ θαη ε επθνιία 

απνδνρήο ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ 

 

Μίγκαηνο πξντφλησλ Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ κίγκαηνο πξντφλησλ 

ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν παξαγσγήο. 

 

Πνηφηεηαο Η ηθαλφηεηα αιιαγήο απφ έλα επίπεδν πνηφηεηαο ζε έλα άιιν 

γηα έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα. 

 

Όγθνπ παξαγσγήο Η ηθαλφηεηα αιιαγήο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο 

 

Παξάδνζεο Η ηθαλφηεηα απμνκείσζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ. 
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Πίλαθαο 10 

Σχπνη επειημίαο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο (Browne et al. (1984)) 

Σύπνο επειημίαο Οξηζκόο 

Μεραλψλ Η επθνιία αιιαγψλ ζηε κεραλή γηα παξαγσγή δηαθνξεηηθήο 

νκάδαο πξντφλησλ. 

Γηαδηθαζίαο Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο ίδηαο νκάδαο πξντφλησλ κε ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη  γξακκψλ παξαγσγήο. 

Πξντφληνο Η ηθαλφηεηα αιιαγψλ ηνπ εμνπιηζκνχ γηα παξαγσγή λένπ 

πξντφληνο πνιχ νηθνλνκηθά θαη γξήγνξα. 

Όδεπζεο Η ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο βιαβψλ κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

γξακκψλ παξαγσγήο γηα ην ίδην πξντφλ. 

Όγθνπ παξαγσγήο Η ηθαλφηεηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο γηα θπκαηλφκελνπο φγθνπο παξαγσγήο. 

Δπέθηαζεο Η ηθαλφηεηα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φηαλ θαη φζν ρξεηάδεηαη. 

Παξαγσγήο Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ. 
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Πίλαθαο 11 

Σχπνη επειημίαο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο (Stecke et al. (1995)) 

Σύπνο επειημίαο Οξηζκόο 

Μεραλψλ Η ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο κεγάιεο πνηθηιίαο ιεηηνπξγηψλ. 

Γηαρείξηζεο πιηθψλ Η επθνιία κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ κεηαμχ κεραλψλ θαη 

ηξνθνδνζίαο ηνπο ζε απηέο.  

Λεηηνπξγίαο Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο ίδηαο νκάδαο πξντφλησλ κε ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη  γξακκψλ 

παξαγσγήο.  

Όγθνπ παξαγσγήο Η ηθαλφηεηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο γηα θπκαηλφκελνπο φγθνπο παξαγσγήο. 

Δπέθηαζεο Η ηθαλφηεηα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φηαλ θαη φζν ρξεηάδεηαη. 

Όδεπζεο Η επθνιία ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ κέζα ζην 

ζχζηεκα παξαγσγήο γηα δεδνκέλν πξφγξακκα παξαγσγήο. 

Γηαδηθαζίαο ή πξντφληνο Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο δηαδνρηθψλ δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή αιιαγψλ ζηνλ παξαγσγηθφ 

εμνπιηζκφ. 

Παξαγσγήο Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Αγνξάο Η ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε ελαιιαζζφκελεο ζπλζήθεο 

δήηεζεο ηεο αγνξάο.  

 



45 
 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ δνζεί, ε νξνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηξείο ζπγγξαθείο παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο. Απφ ηελ 

άιιε, ε κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη νξηζκνί απηνί παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο. ε 

κηα πξνζπάζεηα ζχκπηπμεο ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ θαη θαηφπηλ πεξεηαίξσ κειέηεο ηεο 

δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο (Browne et al. (1984); Gerwin (1987); Sethi at al. (1990); 

Stecke et al. (1995)), δηαπηζηψζεθε φηη νη παξαπάλσ ηχπνη επειημίαο απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηξηψλ θχξησλ ηχπσλ επειημίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα Δπέιηθην χζηεκα 

Παξαγσγήο. Απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 12 

Κχξηνη ηχπνη επειημίαο ελφο Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο 

Σύπνο επειημίαο  Οξηζκόο 

Δμνπιηζκνχ Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο κε νηθνλνκηθφ ηξφπν, κεγάιεο 

πνηθηιίαο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ κε ηε ρξήζε θνηλνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 

Γηαρείξηζεο πιηθψλ Η επθνιία κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εκηηειψλ 

πξντφλησλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ κεραλψλ θαη ηξνθνδνζίαο ηνπο 

ζε απηέο. 

 

Λεηηνπξγίαο Η ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο ίδηαο νκάδαο πξντφλησλ κε ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη  γξακκψλ παξαγσγήο 

 

ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη κέηξα επίηεπμεο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ηχπσλ 

επειημίαο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαη δηαζθάιηζε ελφο Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο 

Παξαγσγήο. 
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Δπειημία εμνπιηζκνύ 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Stecke et al. (1995)), ε επειημία ηνπ παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ-πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ 

πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη απφ ηηο γξήγνξεο αιιαγέο ηνπ 

παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαδνρηθή παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ. 

Η επειημία εμνπιηζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

γαιαθηνθνκηθψλ φπνπ απαηηνχληαη κεγάιε φγθνη παξαγσγήο κε ζρεηηθά κεγάιε 

πνηθηιία πξντφλησλ. Σα κέηξα επίηεπμεο ηεο επειημίαο εμνπιηζκνχ αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

Απηνκαηνπνίεζε αιιαγώλ εμνπιηζκνύ 

εκαληηθφ ξφιν ζηε γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή αιιαγή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε 

δηαδνρηθή παξαγσγή ελφο πξντφληνο ζε θάπνην άιιν θαηέρεη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

φπσο ζπζηήκαηα ςεθηαθνχ ειέγρνπ, ελνπνίεζε κε ηερλνινγίεο CAD/CAM, 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο πιηθψλ θαη πξντφληνο πξνο 

επεμεξγαζία, απηφκαηα ζπζηήκαηα αιιαγήο εξγαιείσλ ζηνλ εμνπιηζκφ, αηζζεηήξεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην αλάινγν ινγηζκηθφ ειέγρνπ.  

 

Απμεκέλε απνζήθε εξγαιείσλ ζηε κεραλή 

Υαξαθηεξηζηηθφ κηαο επέιηθηεο κεραλήο είλαη ε απνζεθεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα 

ζε εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο. Σα εξγαιεία απηά είλαη 

ζπλήζσο ελζσκαησκέλα ζηε κεραλή θαη ε ρξήζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε παξαγφκελνπ πξντφληνο. Γεληθά, ν θαλφλαο είλαη φηη φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο κεραλήο ζε απαξαίηεηα γηα ηελ 

παξαγσγή εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα, ηφζν πην επέιηθηε είλαη ε ζπγθεθξηκέλε κεραλή 

γηα ηε δηαδνρηθή παξαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ. 
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Μείσζε ησλ ρξόλσλ αιιαγήο ηνπ εμνπιηζκνύ 

Ο φξνο «ρξφλνο αιιαγήο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ξχζκηζε θαη πξνζαξκνγή κηαο κεραλήο ή γξακκήο παξαγσγήο γηα ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ παξαγσγή ελφο ηχπνπ πξντφληνο ζε θάπνηνλ άιιν. Ο θαλφλαο είλαη 

φηη νη ρξφλνη αιιαγήο πξέπεη πάληα λα ειαρηζηνπνηνχληαη αθνχ έρνπλ σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε λεθξψλ ρξφλσλ ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ.   

Γεληθά κπνξεί λα ιερζεί φηη νη ζχληνκνη ρξφλνη αιιαγήο δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηεμαγσγή παξαγσγήο κηθξψλ παξηίδσλ πξντφληνο θαη ζπλεπψο ηε γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζηε δήηεζε κεγάισλ φγθσλ παξαγσγήο 

κε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θιάδν γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Ύζηεξα απφ κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νη πην θάησ ηερληθέο 

επηιέρζεθαλ σο νη θαηαιιειφηεξεο γηα ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο 

ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

 Single Minute Exchange of Dies (SMED) 

 Single Hour Exchange of Dies (SHED) 

 Zero Changeover (ZC) 

 One Touch Exchange of Dies (OTED) 

 No Touch Exchange of Dies (NTED) 

 

 Απφ ηηο πέληε παξαπάλσ ηερληθέο, ε ηερληθή Single Minute Exchange of Dies 

(SMED) επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε θαη εθαξκνγή ζηα 

πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο ΠΠΚ. Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εθεπξέζεθε θαη εθαξκφζηεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Shingeo Shingo. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Shingo (1988)) 

ε ηερληθή SMED πξαγκαηνπνηείηαη ζε επηά δηαθξηηά βήκαηα. Απηά παξαζέηνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 
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 Βήκα 1: Γηαρσξηζκφο εζσηεξηθψλ/εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Βήκα 2: Σππνπνίεζε εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Βήκα 3: Μεηαηξνπή εζσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθέο 

Βήκα 4: Βειηίσζε εζσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Βήκα 5: Βειηίσζε εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Βήκα 6: Σππνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Βήκα 7: Οιηθή εμάιεηςε  

  

Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα πξέπεη λα ζπζρεηηζζεί κε ηα ζηάδηα κηαο 

ηππηθήο αιιαγήο κεραλήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη κηα ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αιιαγήο ηεο ελ ιφγσ κεραλήο. Γεληθά ε αιιαγή 

κηαο κεραλήο ή γξακκήο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έμη δηαδνρηθά ζηάδηα θαζέλα 

απφ ηα νπνία έρεη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο ρξφλνπ θαη εξγαζίαο. Σα ζηάδηα κηαο ηππηθήο 

αιιαγήο κεραλήο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

Γηάγξακκα 6 

ηάδηα κηαο ηππηθήο αιιαγήο κεραλήο 

 

ταμάτθμα μθχανισ 

Επαναλειτουργία μθχανισ 

Αλλαγι 
Ζλεγχοσ αλλαγϊν 

Κακαριςμόσ μθχανισ 

Προετοιμαςία αλλαγισ 

Αλλαγι εξαρτθμάτων  Στάδιο 3 

Στάδιο 4 

Στάδιο 5 

Στάδιο 6 

Στάδιο 2 

Στάδιο 1 
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Δπειημία δηαρείξηζεο πιηθώλ 

Η επειημία δηαρείξηζεο πιηθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επθνιία κεηαθνξάο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ησλ εκηηειψλ πξντφλησλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ κεραλψλ θαη 

ηξνθνδνζίαο ηνπο ζε απηέο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο  

ηεο κείσζεο ησλ απνζηάζεσλ ελδηάκεζεο δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη ηεο εμηζνξξφπεζεο 

δπλακηθφηεηαο ησλ δηαδνρηθψλ θέληξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ εμάιεηςε 

ζηελψζεσλ (bottlenecks). 

Η επειημία νπνηνδήπνηε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πιηθψλ κπνξεί λα αλαιπζεί θαη 

λα αμηνινγεζεί βάζεη θξηηεξίσλ δηαθίλεζεο θαη θξηηεξίσλ απνζήθεπζεο ησλ πξψησλ 

πιψλ, ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Βάζεη ηεο δηαζέζηκεο 

βηβιηνγξαθίαο (Schultz (2004); Velury et al. (1992)) ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο επειημίαο 

δηαρείξηζεο πιηθψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 14 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 13 

Μέηξα βειηίσζεο ηεο επειημίαο δηαρείξηζεο πιηθψλ (Schultz (2004)) 

Μέηξα βειηίσζεο ηεο επειημίαο 

δηαθίλεζεο 

Μέηξα βειηίσζεο ηεο επειημίαο 

απνζήθεπζεο 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ βάξνπο πιηθψλ ή 

πξντφλησλ. 

Μεγηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ρψξσλ απνζήθεπζεο.  

Διαρηζηνπνίεζε ησλ δηαλπφκελσλ 

απνζηάζεσλ πιηθψλ ή πξντφλησλ. 

Δμάιεηςε ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ 

απνζήθεπζεο. 

Διαρηζηνπνίεζε επηζηξνθψλ πιηθψλ ή 

πξντφλησλ. 
 

Δμάιεηςε ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ 

δηαθίλεζεο.  
 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα, ε εμάιεηςε ησλ ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ είλαη 

έλα κέηξν βειηίσζεο ηεο επειημίαο δηαρείξηζεο πιηθψλ, θνηλφ γηα ηνπο δχν ηνκείο 

δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Pillai at al. (1996)) ηα 
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Απηνκαηνπνηεκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τιηθψλ ή Automated Materials Handling 

Systems (AMHS) απνηεινχλ κηα απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή πξφηαζε 

ζηηο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο. Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 

εθαξκνγή θαη ησλ ππφινηπσλ κέηξσλ πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 14. 

 

Δπειημία ιεηηνπξγίαο 

Η επειημία ιεηηνπξγίαο αθνξά  ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο ίδηαο νκάδαο 

πξντφλησλ κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη  γξακκψλ παξαγσγήο. Η 

επειημία απηνχ ηνπ ηχπνπ επηηξέπεη ηνλ επθνιφηεξν θαη πην γξήγνξν πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο παξαγσγήο θαη ηε ζσξάθηζε ηεο παξαγσγήο έλαληη απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ. Απφ 

ηα παξαπάλσ είλαη μεθάζαξν φηη ε επειημία ιεηηνπξγίαο απνηειεί ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε, ην νπνίν απνδίδεηαη ζε 

απηά θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπο, πάληα κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε.  

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απέδσζε έλα βαζηθφ κέηξν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επειημίαο ιεηηνπξγίαο. Σν κέηξν απηφ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Quality 

Function Deployment (QFD). Η κέζνδνο QFD απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ επεμεξγαζίαο ελφο 

πξντφληνο ή εμαξηήκαηνο, πάληα κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. 

Καηά ηε κέζνδν QFD νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο ζε έλα εηδηθά 

δηακνξθσκέλν πίλαθα. Η παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηνλ πίλαθα επηηξέπεη 

ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη ηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε.  
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Η κέζνδνο QFD δηεμάγεηαη ζε ηέζζεξα δηαθξηηά βήκαηα. Απηά είλαη: 

 

 ρεδηαζκφο πξντφληνο 

 Αλάπηπμε εμαξηεκάησλ 

 ρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο 

 ρεδηαζκφο παξαγσγήο 

 

 Όηαλ ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν βήκα ηεο QFD πξαγκαηνπνηεζεί, νη πξαγκαηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

ζα έρνπλ εληνπηζζεί θαη θαιπθζεί κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δλ 

θαηαθιείδη κπνξεί λα ιερζεί φηη ε κέζνδνο QFD επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα 

νξγαλψζεη θαη λα αλαιψζεη ηνπο δηαζέζηκνπο παξαγσγηθνχο ηεο πφξνπο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε.  

 

πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξαγσγήο ηεο 

ΚΡΙ ΚΡΙ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΠΠΚ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ελόο 

Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS) κε εζηίαζε ζε: 

1. Δπειημία εμνπιηζκνύ κε ρξήζε κέηξσλ: 

 Απηνκαηνπνίεζε αιιαγώλ εμνπιηζκνύ 

 Απμεκέλε απνζήθε εξγαιείσλ ζηε κεραλή 

 Μείσζε ησλ ρξόλσλ αιιαγήο ηνπ εμνπιηζκνύ 

2. Δπειημία δηαρείξηζεο πιηθώλ κε ρξήζε κέηξσλ: 

 Βειηίσζεο ηεο επειημίαο δηαθίλεζεο 

 Βειηίσζεο ηεο επειημίαο απνζήθεπζεο 

3. Δπειημία ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε κέηξσλ: 

 Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Quality Function Deployment 
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4.2 Μέηξα θαη κέζνδνη βειηίσζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

 

Δηζαγσγή 

Η δεχηεξε νκάδα κέηξσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο ΠΠΚ αθνξά θαη εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο. Γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε 

επηιέρζεθαλ ηα θπξηφηεξα θαη θαιχηεξα απνζαθεληζκέλα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη 

κέζνδνη βειηίσζεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα, βάζεη ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη κέζνδνη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ή ελφηεηεο απηψλ, είλαη 

πξνηεηλφκελα απφ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7 πνπ 

αθνινπζεί. ηε ζπλέρεηα, νη θαηεγνξίεο κέηξσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο 

ζα δηεξεπλεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ μερσξηζηά. 

 

Πίλαθαο 14 

Δπηιεγκέλα Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε 

ηεο Πνηφηεηαο 

 

Καηεγνξία Μέηξν ή Μέζνδνο Βειηίσζεο 

πζηήκαηα πνηφηεηαο  Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ)  

Δξγαιεία πνηφηεηαο  ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Γηεξγαζηψλ (SPC) 
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4.2.1 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο απνηειεί βαζηθφ εθφδην γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ ηεο 

ΠΠΚ απφ ηελ επηρείξεζε. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Krajewski and Ritzman 

(2002); Heizer and Render (2004)) ε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) θηλείηαη ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο. Απηνί είλαη: 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ 

 ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ νη ηξείο απηνί άμνλεο πινπνίεζεο ηεο ΓΟΠ 

ζα αλαιπζνχλ κε γλψκνλα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ Κιάδνπ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο επηρείξεζεο 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Heizer and Render (2004)) ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, δειαδή ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, 

είλαη γλσζηφ φηη νη πειάηεο εθιακβάλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ κε 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πξνζσπηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ θαζελφο (Krajewski and Ritzman (2002)). Υαξαθηεξηζηηθά θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο 

ελφο πξντφληνο βάζεη ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο είλαη: 
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Η ζπκκόξθσζε ηνπ πξντόληνο ζε βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνδηαγξαθέο θαη 

πξόηππα 

 Οη πειάηεο απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα ηα νπνία νξίδεη θαη 

«ππφζρεηαη» κέζσ δηαθήκηζεο ν παξαγσγφο ζε απηνχο. Σα πξφηππα απηά πξέπεη λα 

νξηζζνχλ, λα δηαζθαιηζζνχλ θαη λα ηεξεζνχλ κε πξνζνρή απφ ηνλ παξαγσγφ.  

 

Η αμία ηνπ πξντόληνο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 χκθσλα κε ηνπο Krajewski and Ritzman (2002, ζ.244) ε αμία ηνπ πξντφληνο 

νξίδεηαη σο «ην πφζν θαιά ην πξντφλ εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ ζε έλα θφζηνο ην νπνίν 

ν πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη». Δπνκέλσο ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη φηη ε αμία ελφο πξντφληνο γηα ηνλ θαηαλαισηή είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο γηα ηελ 

νηθνλνκηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Γειαδή έλα πξντφλ απμεκέλεο αμίαο πξέπεη 

λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

Η θαηαιιειόηεηα σο πξνο ηε ρξήζε 

 Η θαηαιιειφηεηα σο πξνο ηε ρξήζε αθνξά ην πφζν θαιά έλα πξντφλ 

εμππεξεηεί ηελ επηδησθφκελε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ πειάηε. Γείθηεο ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ελφο γαιαθηνθνκηθνχ πξντφληνο κπνξεί λα είλαη ε εκθάληζε, ε δηάξθεηα δσήο, ε 

θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή ή επηπξφζζεηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ε πξφζιεςε βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ.    

 

Η ππνζηήξημε θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά 

 εκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ θαηαλαισηή κεηά ηελ 

αγνξά ησλ πξψησλ απφ ηνλ δεχηεξν. Γεληθά, ε ζσζηή ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ κεηά 
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ηελ πψιεζε κπνξεί λα εμνκαιχλεη πηζαλέο αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη αλεζπρίεο 

πειαηψλ ιφγσ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ή άιισλ αζηνρηψλ ηεο παξαγσγήο. Η 

ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο ηνπ Κιάδνπ γαιαθηνθνκηθψλ είλαη 

ε ηήξεζε ηειεθσληθήο γξακκήο ππνζηήξημεο θαηαλαισηψλ επαλδξσκέλε κε 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, ζρεδφλ πάγηα πνιηηηθή 

απνηειεί ε ρξήζε κηαο θαιά νξγαλσκέλεο ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν ε νπνία δηαζέηεη 

μερσξηζηφ ηκήκα ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο πειαηψλ.  

 

Η αηζζεηηθή ηνπ πξντόληνο θαη νη εληππώζεηο ηνπ πειάηε 

Μηα πηπρή ηεο πνηφηεηαο αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ην πξντφλ 

ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή. Η αηζζεηηθή, ε εηθφλα θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο κπνξνχλ, δεκηνπξγψληαο ηηο αλάινγεο εληππψζεηο, λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή κε ηα αληίζηνηρα ζεηηθά 

ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα πψιεζεο. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζπκβάιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ θαηαλαισηή είλαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ. 

 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη  λα θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ επηζπκίεο, αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ ηεο θνηλνχ. 
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Δλεξγόο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Ο δεχηεξνο απφ ηνπο ηξείο άμνλεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηε δηαζέζηκε 

βηβιηνγξαθία (Krajewski and Ritzman (2002); Heizer and Render (2004); Ξεξνηχξε 

(2010); Armstrong (2006)) ε επίηεπμε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ: 

 

 Αιιαγήο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

 Οκαδηθήο εξγαζίαο 

 Αηνκηθήο εμέιημεο κέζσ εθπαίδεπζεο 

 Οξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ακνηβψλ 

 

 Δπεηδή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη γεληθφηεξα ε αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αθαδεκατθψλ σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο επίηεπμεο ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ, αιιά θαη γηα ιφγνπο επθξίλεηαο ηεο 

δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο, ε αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηελψο ζηελ παξάγξαθν 4.3 ζηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο. 
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Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηώλ θαη πξντόλησλ 

 Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο ηξείο άμνλεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ είλαη ε 

εζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ. χκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία (Krajewski and Ritzman (2002); Heizer and Render (2004)),  ε ζπλερήο 

βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηαπσληθήο θηινζνθίαο 

Kaizen, πνπ ζεκαίλεη βειηίσζε ή αιιαγή πξνο ην θαιχηεξν. Ο ππξήλαο ηεο θηινζνθίαο 

Kaizen απνηειείηαη απφ ηελ εχξεζε άξηζησλ ηαθηηθψλ ζηνλ Κιάδν επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηελ πηνζέηεζε θαη ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπο κε 

θεληξηθφ εθφδην ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Η ζπλερήο βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ είλαη κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία, ε επίηεπμε ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πέληε δηαθξηηά ζηάδηα ή 

βήκαηα.  

 

Βήκα 1
ν
: Υξήζε ηνπ ηαηηζηηθνχ Διέγρνπ Γηεξγαζηψλ (SPC) θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εξγαιείνπ. 

Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο SPC ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπο θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηάο ηνπο. 

Οη δηαθπκάλζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ πνηθίινπλ θαη εληνπίδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ παξαγσγηθή 

αιπζίδα, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε επηρείξεζε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ πεγψλ είλαη νη πξψηεο χιεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο, ε κέζνδνο παξαγσγήο, ν 

παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη ρεηξηζηέο ηνπ, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνηφηεηαο εληάζζνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Evans and Lindsay (2008)). Η 
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πξψηε νκάδα αθνξά ηπραίεο θπζηθέο δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο νθείινληαη ζηε θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ, είλαη απνηέιεζκα θαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ζηαηηζηηθά. Η δεχηεξε νκάδα αθνξά εηδηθέο κε θπζηθέο 

δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ πεγέο εμσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο θαη δελ 

κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ζηαηηζηηθά. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο SPC 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία. Απηά είλαη: 

 

 ηφρνη πνηφηεηαο 

 Αηζζεηήξαο πνηφηεηαο 

 Κξηηήο πνηφηεηαο 

 Γηνξζσηήο πνηφηεηαο 

 

Βήκα 2
ν
: Δηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SPC. 

 Σν δεχηεξν απηφ βήκα επίηεπμεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο πνηφηεηαο αθνξά ηελ 

εηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο SPC ζηηο θαζεκεξηλέο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε θξίζηκσλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ζε 

απηέο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο ηελ επζχλε έρεη ε Γηεχζπλζε 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Βήκα 3
ν
: Γεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ησλ αξρψλ ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σν ηξίην βήκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο πνηφηεηαο αθνξά ηελ 

δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο κε ζπκκεηέρνληεο απφ φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπεηδή ε 

δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχληαη 
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απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αθαδεκατθψλ σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

επίηεπμεο ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ, ε αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηελψο ζηελ μερσξηζηή παξάγξαθν ζηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο. 

 

Βήκα 4
ν
: Υξήζε εξγαιείσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 

 Οη νκάδεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην πξνεγνχκελν βήκα επίηεπμεο 

ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαινχληαη ζε απηφ ην βήκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σν πην απνηειεζκαηηθφ θαη επξέσο δηαδεδνκέλν εξγαιείν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε απνηειεί ν θχθινο βειηίσζεο πνηφηεηαο ηνπ Deming (Krajewski 

and Ritzman (2002); Heizer and Render (2004)), ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζην 

Γηάγξακκα 7 πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 7 

Ο Κχθινο Πνηφηεηαο ηνπ Deming 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο κε 

ηε ρξήζε ηνπ θχθινπ πνηφηεηαο ηνπ Deming πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα δηαθξηηά 

ζηάδηα. 

Plan Do 

Check Act 
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ηάδην ζρεδηαζκνύ (Plan) 

Αξρηθά, ε νκάδα έξγνπ επηιέγεη ηε δηεξγαζία πξνο βειηίσζε. ηε ζπλέρεηα νη 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο αλαιχνληαη, νξίδνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνδηαγξαθέο απνξξένπλ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο δηεξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Σέινο, βάζεη 

ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ε νκάδα εξγαζίαο νξίδεη κέηξα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κέηξσλ είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

πξνζσπηθνχ, ε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, ε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ε εθαξκνγή πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Έηζη επηηπγράλεηαη 

ζρεδηαζκφο ησλ ππφ κειέηε δηεξγαζηψλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

 

ηάδην εθαξκνγήο (Do) 

 Καηά ην παξφλ ζηάδην ε νκάδα έξγνπ εθαξκφδεη ην ζρέδην ηνπ πξνεγνχκελνπ 

βήκαηνο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο 

αλαβαζκηζκέλεο πνηνηηθά δηεξγαζίαο είλαη ζπλερήο. 

 

ηάδην ειέγρνπ (Check) 

 ην παξφλ ζηάδην ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην αμηνινγνχληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο 

ζηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηνπ πξψηνπ βήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηεξγαζία 

παξνπζηάδεη απνθιίζεηο εθηφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ απφ ηηο ελ ιφγσ πξνδηαγξαθέο ε 

νκάδα έξγνπ επηζηξέθεη ζην πξψην βήκα θαη βειηηψλεη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηεξγαζίαο ή 

απνθαζίδεη γηα ηελ θαηάξγεζή ηεο αλ απηφ είλαη εθηθηφ. 
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ηάδην πινπνίεζεο (Act) 

 Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαβαζκηζκέλεο πνηνηηθά δηεξγαζίαο είλαη ζεηηθά, 

ηφηε ε νκάδα έξγνπ θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί  σο 

δνθηκαζηηθά γίλνληαη πιένλ κφληκα. Αλ ρξεηαζηεί ηα κέιε ηεο νκάδαο παξέρνπλ 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ ζηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Βήκα 5
ν
: Οξγαλσζηαθή ελδπλάκσζε κε αλάζεζε επζπλψλ ζε φια ηα επίπεδα 

εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ επίηεπμε ζπλερνχο βειηίσζεο πνηφηεηαο αθνξά ηελ 

αλάζεζε επζπλψλ ζε φια ηα επίπεδα εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο 

νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο.  Δπεηδή ε νξγαλσζηαθή ελδπλάκσζε είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, γηα ιφγνπο 

επθξίλεηαο θαη ζπλνρήο ηεο δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο, ε αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κέηξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελψο ζηελ παξάγξαθν 4.3 ζηε ζπλέρεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο. 

πκπέξαζκα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ είλαη όηη βαζηθό κέηξν γηα ηε 

βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ παξαγόκελσλ 

πξντόλησλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ, απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηόηεηαο. πλεπώο ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ απνηειεί βαζηθό εθόδην 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρώλ ηεο ΠΠΚ από ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε.  
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4.3 Μέηξα θαη κέζνδνη πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

 

 Η ηξίηε νκάδα κέηξσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

ΠΠΚ αθνξά θαη εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηε κειέηε 

ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη πσο θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηέρεη ε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

χκθσλα κε ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία (Krajewski and Ritzman (2002); Heizer and 

Render (2004); Ξεξνηχξε (2010); Armstrong (2006)) ε επίηεπμε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ: 

 

 Αιιαγήο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

 Οκαδηθήο εξγαζίαο 

 Αηνκηθήο εμέιημεο  

 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ θεληξηθφ ξφιν θαηέρεη ε θαιά νξγαλσκέλε θαη 

δνκεκέλε εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ε 

πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο αλαιχεηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ. 
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4.3.1 Πνιηηηθή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο 

   

  Η πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα θηλείηαη 

πάλσ ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο (Ξεξνηχξε (2010)). Απηνί είλαη: 

 

 Δλζάξξπλζε ηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ψζηε απηφ λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο κάζεζεο φπνπ θπξηαξρεί ε ζπλερήο βειηίσζε αηφκσλ 

θαη νξγαλψζεσλ. Δδψ ηζρχνπλ νη αξρέο ηνπ «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» ή Learning 

Organization, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα θαη νη νξγαλψζεηο ζπλερψο 

επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα παξάγνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο λένπο ηξφπνπο ζθέςεο ή δηεπξχλνληαο ηνπο ππαξθηνχο 

(Armstrong (2006)).  

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Αθνξά ηε γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Δδψ ηζρχνπλ νη αξρέο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Γλψζεο ή Knowledge 

Management (Ξεξνηχξε (2010)).  

  

 Οη κέζνδνη πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηέο 

εληνπίδνληαη ζηε ζεσξία, ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο (Ξεξνηχξε (2010); 

Armstrong (2006); Grant (1996)). Απηέο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 ρεδηαζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

 Σαπηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο κε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» 

 Γηνίθεζε ηεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο 
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4.3.2 ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

  

 Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηάξηηζε θαη ε πινπνίεζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα θάζε θαηεγνξία ζέζεο εξγαζίαο, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο Πνιηηηθήο 

Δθπαίδεπζεο κηαο επηρείξεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνσζεί ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή ηελ πηνζέηεζε λννηξνπίαο κε γλψκνλα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εηαηξηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα βήκαηα (Ξεξνηχξε (2010); Armstrong (2006)). 

 

Βήκα 1
ν
 

Πξσηαξρηθφ βήκα γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά 

επίπεδα.  

 

Δπίπεδν επηρείξεζεο ή νξγαληζκνύ  

Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν απνξξένπλ απφ 

ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπίπεδν ζέζεο 

Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο σο 

πξνο ηηο πθηζηάκελεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηεο ζε γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Υξήζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζε απηφ ην επίπεδν 

αλάιπζεο είλαη: 

 

 Η πεξηγξαθή θαζεθφλησλ ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο.  
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 πλαληήζεηο κε νκάδεο εξγαδνκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

 πδεηήζεηο κε εξγαδνκέλνπο πςειψλ επηδφζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ, 

ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ πςειή απφδνζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ. 

  

Δπίπεδν αηόκνπ 

Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηε ζχγθξηζε απηψλ κε ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο εξγαζίαο. Υξήζηκεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ ζε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο είλαη: 

 

 Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ απαηηεί ε εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο.  

 Απηναμηνινγήζεηο εξγαδνκέλσλ ζηηο νπνίεο νη ίδηνη αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

 

Βήκα 2
ν
 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη θαη ζεζπίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην επηιέγεηαη αλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ απφθηεζε - δηεχξπλζε γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ ή ηελ πηνζέηεζε - αιιαγή λννηξνπίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ ζα ζεζπηζηνχλ πξέπεη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. Σελ επζχλε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θέξεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ πφξσλ. 
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Βήκα 3
ν
   

Σε ζέζπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ αθνινπζεί ε επηινγή εθπαηδεπφκελσλ θαη 

εθπαηδεπηψλ. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα επηιέγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο ησλ 

αηνκηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ αιιά θαη κε ηε κέζνδν αλάιπζεο απαηηήζεσλ ηεο 

θάζε ζέζεο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζε ησλ αλαγθψλ 

εθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

φηαλ νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Σελ επζχλε επηινγήο εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ θέξεη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ πφξσλ.  

 

 

Βήκα 4
ν
 

ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, δηαδξακαηίδεη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. Οη 

κέζνδνη εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε ζπλερή κάζεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ 

ηδεψλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία, νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη ζε ηέζζεξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηέο είλαη: 

 

Μέζνδνη γηα όια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζηνρεύνπλ: 

 

 ηελ εγθαηάζηαζε θαη ελεκέξσζε λενπξνζιεθζέλησλ.  

 ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε εμειίμεηο επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο.  

 ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

 

 



67 
 

Μέζνδνη γηα απινύο ππαιιήινπο πνπ ζηνρεύνπλ: 

 

 ηελ εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε.  

 

Μέζνδνη γηα θαηώηεξα θαη κεζαία εγεηηθά ζηειέρε πνπ ζηνρεύνπλ: 

 ηελ εθπαίδεπζε κε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ππφ κνξθή βνεζνχ 

αληίζηνηρνπ πεπεηξακέλνπ πξντζηακέλνπ.  

 ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή εμάζθεζε. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά ηελ 

πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηεο  επηρείξεζεο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ άκεζνπ Πξντζηάκελνπ.  

 ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε αθνξά ηελ απφθηεζε 

γλψζεο κέζσ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη άιισλ ζεσξεηηθψλ κέζσλ κάζεζεο.  

 ηελ εθπαίδεπζε κε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation). Η ελαιιαγή ζέζεσλ 

παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ 

ζηειερψλ (Gomez and Lorente (2004)). Γηεπξχλεη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηελ 

επειημία ρξήζεο ησλ ζηειερψλ θαη ηνπο παξέρεη δηαεπηρεηξεζηαθέο γλψζεηο 

ρξήζηκεο γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ.  

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο (coaching). Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ 

εξγαζία.  

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο απφ κέληνξα (mentoring). Καηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδηαζκφο εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ην 

ζηέιερνο κε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ απφ ηνλ κέληνξα θαη 

ηειηθά, χζηεξα απφ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, πξνψζεζή ηνπ ζε 

αλψηαηε βαζκίδα δηνίθεζεο. 
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Μέζνδνη γηα αλώηεξα εγεηηθά ζηειέρε πνπ ζηνρεύνπλ: 

 

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ. Η πξνζέγγηζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ. Σα  παηρλίδηα εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν θαη κέζσ απηψλ ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέεο 

κεζφδνπο δηνίθεζεο ρσξίο ηελ χπαξμε ξίζθνπ ιάζνπο απφθαζεο. Η ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο απαηηεί εμνηθείσζε ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ αιιά θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ.  

 ηελ εθπαίδεπζε επαηζζεζίαο. Η ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ζηνρεχεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ 

αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθνληαη. 

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θέληξσλ αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο 

νκάδαο αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμέηαζή 

ηεο ζε κηα ζεηξά ςπρνκεηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηεζη. Όια ηα ζηάδηα ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο παξαθνινπζνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν θαζνδεγεί 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο επίζεο θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπο. 

 

 

Βήκα 5
ν
 

ε απηφ ην ζηάδην ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

εθπνλείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 
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Βήκα 6
ν
 

Σέινο πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα. Απηά είλαη: 

 

 Αμηνιφγεζε βάζεη αληίδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Αμηνιφγεζε βάζεη απφθηεζεο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ κε εμέηαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Αμηνιφγεζε βάζεη αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπγθξίλνληαο 

ηελ κε ηελ πξνζδνθψκελε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε αθνξά ζέκαηα αιιαγήο 

λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο ή ζηάζεο απέλαληη ζε θαζεκεξηλά εξγαζηαθά πξνβιήκαηα. 

 Αμηνιφγεζε βάζεη βειηίσζεο νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ ιφγσ επίδξαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ, 

εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ελαξκνληζκέλσλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ δπν βαζηθνί δείθηεο 

αμηνιφγεζεο νη νπνίνη αθνξνχλ ην βαζκφ απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ηε ζρέζε 

σθέιεηαο/θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 
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4.3.3 Οξγαληζκόο πνπ καζαίλεη 

  

 Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθήο ζέζεο 

είλαη ε ηαπηνπνίεζή ηεο επηρείξεζεο κε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη». Σα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο επηρείξεζεο πνπ καζαίλεη είλαη (Ξεξνηχξε (2010); Armstrong (2006)): 

 

Δλζπλείδεηε εγεζία 

Η εγεζία ηεο επηρείξεζεο πξνσζεί κε θάζε ηξφπν ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηεο 

γλψζεο ζηελ επηρείξεζε.  

 

πκκεηνρή όισλ ζηελ δηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο 

νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο. 

Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο ζε φιεο ηεο βαζκίδεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, χζηεξα απφ εθπαίδεπζε θαη δνθηκαζία.  

 

Ιζρπξή νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα πνπ θάλεη ζαθείο ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο θαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθαξκφδεηαη απφ ην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη 

ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο κε 

αλαθνηλψζεηο, θαζηεξσκέλεο εηήζηεο νκηιίεο θαη πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο. 

 

Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 

(ERP) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 

βαζηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ. 

 

Γεκηνπξγία λέσλ επέιηθησλ νξγαλσηηθώλ δνκώλ ζηελ επηρείξεζε 

Οη λέεο απηέο δνκέο δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλεξγαζία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κε 

ζηφρν ηελ επίιπζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ.  
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4.3.4 Γηνίθεζε ηεο γλώζεο 

  

ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη νη κέζνδνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθηεζεί. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο γίλεηαη ζε ηέζζεξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο 

γλψζεο. Η κία θαηεγνξία δηαδέρεηαη ηελ άιιε ψζηε ε αλάπηπμε θαη δηνίθεζε ηεο 

γλψζεο λα απνθηά δπλακηθφ θαη ζπλερή ραξαθηήξα. Οη κέζνδνη απηέο είλαη: 

 

Μέζνδνη δεκηνπξγίαο γλώζεο  

πκπεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζθέςεο, έξγνπ ή πνηφηεηαο, ηε ζπλεξγαζία κε 

πξνκεζεπηέο, πειάηεο ή ηερλνινγηθά ηδξχκαηα.  

 

Μέζνδνη ζπιινγήο θαη απεηθόληζεο γλώζεο  

Απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο γλψζεο ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά θαη ηε δηάζεζή ηεο πξνο πεξεηαίξσ επεμεξγαζία. 

 

Μέζνδνη κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κεηαθνξάο γλώζεο  

Απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηε δηάζεζή ηεο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Μέζνδνη εθαξκνγήο ηεο γλώζεο  

πκπεξηιακβάλνπλ ράξηεο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

αηνκηθά θαη επηρεηξεζηαθά δίθηπα γλψζεο. 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο κέζνπ πνπ ζπλδπάδεη ζπιινγή, απεηθφληζε, 

κεηαζρεκαηηζκφ, κεηαθνξάο θαη εθαξκνγή γλψζεο είλαη ην ζχζηεκα  Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ 

ησλ βαζηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

εθπαηδεπηηθή βηβιηνζήθε γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο κε ζηφρν ηελ 

ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θεθηεκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο. 

Σν Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εχξεζε ησλ πην 

ζχγρξνλσλ θαη θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηνίθεζεο ηεο γλψζεο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ζσζηήο εθαξκνγήο απηψλ. Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απαζρφιεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Γλψζεο. 

πκπέξαζκα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ είλαη όηη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ απνηειεί βαζηθό παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρώλ 

ηεο ΠΠΚ. Γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη ζε ηξεηο βαζηθέο κεζόδνπο, νη νπνίεο είλαη: 

 ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

 Σαπηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο κε «νξγαληζκό πνπ καζαίλεη» 

 Γηνίθεζε ηεο γλώζεο ηεο επηρείξεζεο 
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5 Μειέηε πεξίπησζεο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ. 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Η Βηνκεραλία Γάιαθηνο ΚΡΙ ΚΡΙ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε γηανπξηηνχ θαη θξέζθνπ 

γάιαθηνο θαη ηνπ παγσηνχ κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε παγσηνχ βηνκεραληθνχ θαη 

ρεηξνπνίεηνπ ηχπνπ.  

Η επηρείξεζε δηαθηλεί θαη δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο κε έλα επξχ παλειιαδηθφ 

δίθηπν πσιήζεσλ, απνηεινχκελν απφ super markets θαη κηθξά ζεκεία. Αθφκε, ε 

επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζε 13 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ εδξεχεη ζηελ πφιε ησλ εξξψλ, φπνπ βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηεο 

δηνίθεζεο, νη παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ην θέληξν δηαλνκήο πξντφλησλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο θαη ησλ εμαγσγηθψλ αλαγθψλ εθηφο 

ησλ Βαιθαλίσλ. ηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο ε επηρείξεζε δηαζέηεη θέληξν απνζήθεπζεο 

θαη δηαλνκήο παγσηνχ θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Σέινο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη θέληξν 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο παγσηνχ θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ ΠΓΓΜ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαιθαληθψλ αγνξψλ.  

 ηφρνο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ είλαη ε παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ε απξφζθνπηε δηάζεζή ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ε επηρείξεζε επελδχεη ζπλερψο ζε θαηλνηφκν παξαγσγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζε ππνδνκέο δηθηχσλ δηαλνκήο. 
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5.2 Ιζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο 

 

Η ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο ρξνλνινγείηαη ην 1954, φηαλ ν ηδξπηήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη εκπλεπζηήο ηνπ νλφκαηφο ηεο, Γηψξγνο Σζηλάβνο, αλνίγεη θαη παξάγεη 

έλα κηθξφ δαραξνπιαζηείν ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ εξξψλ κε ην φλνκα ΚΡΙ ΚΡΙ.  

Οη επφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα έληνλε αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο κε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ παγσηνχ, ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γηανπξηηνχ θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο.  

Σν 1995, ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, εθαξκφδνληαο επεθηαηηθή πνιηηηθή 

πσιήζεσλ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ζηελ Αηηηθή. Σν δίθηπν δηαλνκήο θαη 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο απνθηά παλειιαδηθφ ραξαθηήξα.  

Σν έηνο 2000 ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ εηζάγνληαο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά γηανχξηη ζε νηθνγελεηαθή ζπζθεπαζία, κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία 

«πηηηθφ», ε επηρείξεζε γηα πξψηε θνξά εκθαλίδεηαη ζηηο έξεπλεο αγνξάο. Σν ίδην έηνο 

μεθηλά θαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, ε 

νπνία ηα επφκελα έηε εμαπιψλεηαη ζε 13 ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

Σν 2003 ε επηρείξεζε εηζάγεηαη ζην Υ.Α.Α. θαη πξαγκαηνπνηεί αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Σν ίδην έηνο πξαγκαηνπνηεί επέθηαζε θαη πεξεηαίξσ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εξγνζηαζηαθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ ζηηο έξξεο. 

ήκεξα, ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηζρπξφ δίθηπν δηαλνκήο ζε φινπο ηνπο λνκνχο 

ηεο ρψξαο θαη ππεξζχγρξνλεο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο πξντφλησλ παγσηνχ, 

γηανπξηηνχ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο. Δθηφο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ε επηρείξεζε εμάγεη ηα 

πξντφληα ηεο ζε 13 ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 
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5.3 Απνζηνιή, όξακα θαη ζηξαηεγηθή 

 

Απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο θαη ζήκεξα, ζηαζεξή απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

πξνζθνξά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ κε πινχζηα γεχζε θαη 

μερσξηζηή πνηφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο  πάληνηε ηηο θαιχηεξεο πξψηεο χιεο ζε απζηεξά 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

Όξακα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε θάιπςε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο βαιθαληθήο 

αγνξάο κε ην ζχλνιν ησλ  πξντφλησλ πνπ απηή παξάγεη. 

Οη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο (Alpha Finance (2003))  είλαη νη 

αθφινπζνη:  

 

 Παλειιαδηθή θάιπςε ηεο αγνξάο κε ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

 Δπέθηαζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ ζηα Βαιθάληα 

 Δλδπλάκσζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο 

 πλερήο αλαδήηεζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

 πλερήο πξνζπάζεηα κείσζεο θφζηνπο 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

Η εηαηξηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ηα ηειεπηαία δέθα έηε είλαη 

ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. ήκεξα ε επηρείξεζε θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηηο αγνξέο 

πξντφλησλ παγσηνχ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ παγσηνχ ε επηρείξεζε δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία θαη ππεξζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ πςειήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. Παξάιιεια ε επηρείξεζε θάλεη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ παγσηνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο. πγρξφλσο, ε επηρείξεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πινπνηήζεη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ 
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εμνπιηζκνχ παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. ήκεξα ε επηρείξεζε θαηέρεη 

ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο θαη θάλεη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ηεο ζηελ ππφινηπε Διιάδα, 

ηα Βαιθάληα θαη ηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.   

Η αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε είλαη ε ζηξαηεγηθή 

κείσζεο θφζηνπο ή εγεζίαο θφζηνπο, Η επηρείξεζε, ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα θάλεη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο ελψ παξάιιεια 

έρεη δεζκεπηεί ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ βαζηθψλ ηεο 

ιεηηνπξγηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ γξακκψλ 

παξαγσγήο ηεο, κέζσ ηεο νπνίαο έρεη επηηχρεη κείσζε ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ κε 

απινπνίεζε ή εμάιεηςε ησλ ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ξαγδαία αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ εξγνζηαζηαθψλ ηεο κνλάδσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηνπ νκίινπ, ε αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ θηλείηαη ζε δχν άμνλεο, ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο επηηπγράλεηαη πξνσζψληαο ηα 

ππάξρνληα πξντφληα ζε λέεο αγνξέο ηεο Διιάδαο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο κε ηε ρξήζε νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε 

αιπζίδεο s.m. θαη ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. Η αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ επηηπγράλεηαη 

κε έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη βειηίσζε 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ππαξρφλησλ, κε έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη κε εκπινπηηζκφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

κε παξαγσγή θαη δηάζεζε επηιεγκέλσλ πξντφλησλ ηξίησλ (MARS, ION). 
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5.4 Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ θιάδν γαιαθηνθνκηθώλ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ΚΡΙ ΚΡΙ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία θαη ζηνλ θιάδν 

ηνπ παγσηνχ, γηα ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ιφγνπο έληνλεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δπν αληίζηνηρσλ εξγνζηαζίσλ, ην παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

εζηηάδεη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ.  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε θχξην θαη ζηξαηεγηθφ πξντφλ ην γηανχξηη. Σν 

ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ γηανπξηηνχ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε 

γθάκα πξντφλησλ κε ηζρπξέο κάξθεο. Παξάιιεια κε ηα δηθά ηεο πξντφληα ε επηρείξεζε 

παξάγεη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο γηα νκίινπο ζνχπεξ κάξθεη ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. χκθσλα κε ηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, 

ζηφρνο ηεο θίλεζεο απηήο είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηάζεο γηα ζπγθέληξσζε ηεο 

θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο. 

Αληίζεηα κε ην γηανχξηη, ην θξέζθν παζηεξησκέλν γάια πνπ παξάγεη ε 

επηρείξεζε δελ απνηειεί γη’ απηή ζηξαηεγηθφ πξντφλ, αθνχ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηα 

φξηα ηνπ λνκνχ εξξψλ, θπξίσο γηα ζθνπνχο νινθιήξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.  

Απφ ην έηνο 2007 έσο θαη ζήκεξα ε ΚΡΙ ΚΡΙ πηζηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε ηα 

αγξνθηήκαηα παξαγσγήο θαη ζπιινγήο ηνπ γάιαθηφο ηεο θαηά IFA. Η παξαπάλσ 

πηζηνπνίεζε δηαζθαιίδεη ηε ζχζηαζε ησλ ηξνθψλ ησλ δψσλ παξαγσγήο γάιαθηνο απφ 

κε κεηαιιαγκέλα ζηηεξά θαη ζπλεπψο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πςειή δηαηξνθηθή αμία 

ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.   
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5.5 Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

  

Γηα ην έηνο 2010 ε επηρείξεζε παξνπζίαζε ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

ζπλερίδνληαο έηζη ηελ άθξσο επηηπρεκέλε θαη αλνδηθή νηθνλνκηθή ηεο πνξεία ησλ 

ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. Σν Γηάγξακκα 8 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο θαηά ηελ πάξνδν ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγξάκκαηνο δφζεθαλ απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα αληίζηνηρεο ζπλέληεπμεο. 

 

Γηάγξακκα 8 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ΚΡΙ ΚΡΙ 2006 - 2010  

 

  

Παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 8 θαίλεηαη φηη ε επηηπρεκέλε θαη αλνδηθή πνξεία 

ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο δελ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ηεο επηρείξεζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο απηφ 

Χρημαηοοικονομικές επιδόζεις ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 2006-2010
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νθείιεηαη ζηελ πψιεζε πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ρακειή πξνζηηζέκελε αμία. 

Σα πξντφληα απηά ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ θαη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

νκίινπ.  

χκθσλα κε ηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, έλαο αθφκε παξάγνληαο 

πνπ ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε ησλ θεξδψλ ηεο είλαη ε έληνλε επεθηαηηθή εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα 

νδήγεζε αλαπφθεπθηα ζε παξαγγειίεο «γλσξηκίαο» απφ λένπο πειάηεο, δειαδή κηθξέο 

παξαγγειίεο, κε κεγάιε πνηθηιία θσδηθψλ θαη ρακειέο ηηκέο πνπ ηνπο βνεζνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Δθηφο ηνπ πξνθαλνχο κεησκέλνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα 

ηελ επηρείξεζε, νη ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο νδήγεζαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε 

απμεκέλεο θχξεο πξντφληνο ιφγσ ησλ πνιιψλ ελαιιαγψλ θαηά ηελ εκεξήζηα 

παξαγσγή αιιά θαη εκπφδηζαλ ηελ επηρείξεζε απφ ην λα πεηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

ζηελ παξαγσγή ηεο. Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξνζδνθεί ζηελ αλαζηξνθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία αθνχ ζπλεξγαζίεο κε μέλνπο 

αληηπξνζψπνπο αιιά θαη μέλεο αιπζίδεο s.m. έρνπλ αξρίζεη πιένλ λα εδξαηψλνληαη θαη 

ηα brand name ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο έρνπλ αξρίζεη λα απνθηνχλ πηζηφ 

θαηαλαισηηθφ  θνηλφ ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη νη επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

δφζεθαλ απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, ζπλνςίδνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 15 

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα νκίινπ ΚΡΙ ΚΡΙ 2010 

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα νκίινπ ΚΡΙ ΚΡΙ - 2010 ζε € εθαη. 

 
Έηνο 2010 Έηνο 2009 Απόθιηζε % 

Κχθινο εξγαζηψλ 47,20 40,25 17,2% 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 29,02 21,88 24,6% 

Μηθηφ θέξδνο 18,17 18,37 -1,1% 

Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο 38,50% 45,60%  

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ 3,07 3,70 -18% 

Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ 2,68 3,26 -17,7% 

 

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηελ θαιή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ρακειφο ηεο δείθηεο δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο: 

 

Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = ύλνιν ππνρξεώζεσλ / ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = 16.369.953 / 26.649.544 = 0.61 

 

Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ππνδεηθλχεη ηνλ ηδηαίηεξα ρακειφ δαλεηζκφ 

ηεο επηρείξεζεο γεγνλφο πνπ, ππφ πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαηά ηηο νπνίεο ηα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα πςειά, ζπληζηά άξηζηε θεθαιαηαθή δνκή κε 

ρακειά μέλα θεθάιαηα. 
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5.6 Δγθαηαζηάζεηο θαη επηινγή ηνπνζεζίαο 

 

Σν εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο εηαηξείαο “ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ.” είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ εζληθή νδφ εξξψλ - Γξάκαο πεξίπνπ 3ρηι. απφ ηελ πφιε ησλ 

εξξψλ.  

 

Δηθόλα 1 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΔ, εξξεο 

 

  

 Η κνλάδα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν έθηαζεο 40.000 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο παγσηνχ θαη 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ θηίξηα ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 15.798 η.κ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα: 

 

 Απνζήθε Τιηθώλ πζθεπαζίαο θαη Πξώησλ Τιώλ  

 Απνζήθεο Δηνίκσλ Πξντόλησλ  

 Δξγνζηάζην Παξαγσγήο Παγσηνύ 

 Δξγνζηάζην Παξαγσγήο Γαιαθηνθνκηθώλ θαη πόζηκνπ γάιαθηνο 

 Γξαθεία θαη  βνεζεηηθνί ρώξνη 

 Άιινη ζηεγαζκέλνη ρώξνη 
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 Η εηαηξεία δηαζέηεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Αζήλα, ζηελ πεξηνρή Αζπξνπχξγνπ ην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν έθηαζεο 8.314 η.κ.  θαη απνηειείηαη 

απφ θηίξην ζπλνιηθήο θάιπςεο 1.190 η.κ.  

 

Δηθόλα 2 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ΚΡΙ ΚΡΙ, Αζπξφππξγνο

 

Σν ππνθαηάζηεκα Αζπξνπχξγνπ απνηειείηαη απφ: 

 Απνζήθεο Δηνίκσλ Πξντόλησλ  

 Γξαθεία θαη  βνεζεηηθνύο ρώξνπο 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα απνηειεί ηε βάζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

επέθηαζή ηεο ζηελ αγνξά ηεο Ννηίνπ Διιάδαο θαη ζεσξείηαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ηεο. 

 Δπίζεο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη ζπγαηξηθή εηαηξία ζην Κνπκάλνβν, Fyrom, κε 

ζπκκεηνρή 70%. Oη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο απηήο εηαηξείαο 

θαιχπηνπλ κηα έθηαζε 1.400 η.κ. ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο 6.200 η.κ. 

θαη απνηεινχληαη απφ: 

 

 Μνλάδα παξαγσγήο παγσηνύ 

 Μνλάδα παξαγσγήο γηανπξηηνύ 

 Απνζήθε Τιηθώλ πζθεπαζίαο θαη Πξώησλ Τιώλ  

 Απνζήθεο Δηνίκσλ Πξντόλησλ  

 Γξαθεία θαη  βνεζεηηθνί ρώξνη 
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 Σέινο ε επηρείξεζε δηαζέηεη απηφλνκε εκπνξηθή εηαηξεία ζηε Βνπιγαξία κε ηελ 

νλνκαζία KRI KRI BULGARIA γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζηε 

Βνπιγαξία. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο απνηεινχληαη απφ: 

 

 Απνζήθεο Δηνίκσλ Πξντόλησλ 

 Γξαθεία θαη  βνεζεηηθνί ρώξνη 

 

 Γηα ην ζθνπφ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, ε επηινγή ηεο ζέζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ αμηνινγήζεθε ζε ηξία βαζηθά επίπεδα. (Σζίνηξαο Γ. Γ. (1993)). Απηά 

είλαη: 

 

 Δπίπεδν επηινγήο ρψξαο 

 Δπίπεδν επηινγήο πεξηνρήο 

 Δπίπεδν επηινγήο ηνπνζεζίαο 

 

Επηινγή Θέζεο ζε Επίπεδν Χώξαο 

χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ εξγνζηαζίνπ εξξψλ, ε επηινγή ηεο Διιάδαο σο 

ρψξα εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο  αηηηνινγείηαη, αξρηθά, απφ ηελ ηνπνζεζία έμη εθ ησλ 

δέθα κεγαιχηεξσλ πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο ζε απηή. Έηζη επηηπγράλεηαη 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ρξφλσλ κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο.  

Σαπηφρξνλα, ε Διιάδα σο θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέπεηαη απφ 

έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη απζηεξφ πιαίζην λφκσλ κέζα ζην νπνίν δξνπλ φιεο νη 

βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ.  

Παξάιιεια, δελ είλαη ιίγα θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο πξνο ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο βηνκεραλίεο 

γάιαθηνο.  
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χκθσλα κε ην εηήζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο εηαηξείαο (Alpha Finance 

(2003)), ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε θαηαλάισζεο ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ ηεο Διιάδαο κεηά ην θξέαο θαη ηα αιιαληηθά. Η παγθφζκηα αιιά θαη 

ε ειιεληθή νηθνλνκηθή χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαίλεηαη πσο δελ έρεη επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηνλ θιάδν, αθνχ νη πσιήζεηο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη παγσηνχ 

εμαθνινπζνχλ κέρξη θαη ζήκεξα λα παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο. Απηφ νθείιεηαη 

ζην ρακειφ θφζηνο θηήζεο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ζηε δηαηξνθηθή 

θνπιηνχξα ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, αιιά θαη ζηελ έληνλε δηαθεκηζηηθή ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ απφ ηηο κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε επηινγή ηεο Διιάδαο σο ρψξα εγθαηάζηαζεο  δίλεη έλα κεγάιν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εηαηξεία, κεηψλνληαο ην θφζηνο δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζηελ θχξηα αγνξά-ζηφρν ηεο. 

 

Επηινγή Θέζεο ζε Επίπεδν Πεξηνρήο 

χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ εξγνζηαζίνπ εξξψλ, ε επηινγή ηνπ λνκνχ 

εξξψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ήηαλ κηα 

επηινγή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

Ο λνκφο εξξψλ είλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο ζε 

παξαγσγή λσπνχ γάιαθηνο, ην νπνίν απνηειεί ηε βαζηθή πξψηε χιε παγσηψλ αιιά θαη 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σν λσπφ γάια πνπ επεμεξγάδεηαη ε εηαηξεία πξνέξρεηαη 

εμ’ νινθιήξνπ απφ παξαγσγνχο ηνπ λνκνχ εξξψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο, ην θφζηνο αγνξάο γεο ζην λνκφ εξξψλ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ 

άιινπο λνκνχο φπσο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αηηηθήο πνπ ζα κπνξνχζαλ, ιφγσ 
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απμεκέλεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ, λα απνηειέζνπλ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Επηινγή Θέζεο ζε Επίπεδν Τνπνζεζίαο 

 χκθσλα κε ην Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ, ε ηειηθή επηινγή ζέζεο ηεο εηαηξείαο 

έγηλε βάζεη θαηαιιειφηεηαο ηνπνζεζίαο. Σν εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο εηαηξείαο 

“ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ.” είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ εζληθή νδφ εξξψλ – Γξάκαο, πεξίπνπ 3 

ρικ. απφ ηελ πφιε ησλ εξξψλ, ζηελ πεξηνρή Δπηακχισλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αλ θαη βξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, δελ έρεη 

ηδηαίηεξε νηθηζηηθή αλάπηπμε. Γηαζέηεη κεγάιεο επίπεδεο εθηάζεηο αλεθκεηάιιεπηεο 

γεο, ε αμία ησλ νπνίσλ είλαη ζρεηηθά κηθξή. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή έρνπλ επηιέμεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο έξξεο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο φπσο ε “Carrefour”, ε “ΤΓΡΩ” θαη ε “Φαξκαθαπνζήθε εξξψλ”. 

Η πεξηνρή βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ αλαηνιηθή έμνδν ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ 

εξξψλ, ε νπνία παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ εζληθή νδφ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, 

αιιά θαη ζηελ εζληθή νδφ εξξψλ-Βνπιγαξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έδξα ηεο ΚΡΙ 

ΚΡΙ απέρεη κφιηο 83 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 60 ρηιηφκεηξα απφ 

ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο κε ηε Βνπιγαξία. 

ηελ πεξηνρή ησλ Δπηακχισλ εξξψλ εδξεχεη ην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν 

εξξψλ. Λφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί απφ ην δήκν 

εξξψλ ζηελ πνηφηεηα ησλ δξφκσλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο θαζαξηφηεηα θαη 

αζθάιεηα. ηελ πεξηνρή έρεη δνζεί επίζεο πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ππεξζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιεκκάησλ, 

δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη απηφλνκνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο γηα πεξηνξηζκφ 

δηαθνπψλ ειεθηξνδφηεζεο. Η εηαηξεία έρεη επσθειεζεί ζεκαληηθά απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο ηνπ δήκνπ πξνο ηελ πεξηνρή. 
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5.7 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  

Η παξαγσγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηνπο Δπηακχινπο ηνπ Ν. 

εξξψλ. 

 Η κνλάδα παξαγσγήο πξντφλησλ γηανπξηηνχ ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ 

έμη γξακκέο παξαγσγήο γηανχξηεο. Μέζσ ησλ  πέληε γξακκψλ παξάγνληαη φινη νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη βηνκεραληθνχ γηανπξηηνχ θαη κέζσ κηαο αλεμάξηεηεο γξακκήο 

παξάγνληαη ηα πξντφληα παξαδνζηαθνχ γηανπξηηνχ ηεο επηρείξεζεο. Η ζπλνιηθή 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ γξακκψλ παξαγσγήο γηανπξηηνχ βηνκεραληθνχ ηχπνπ 

αλέξρεηαη ζηνπο 7 ηφλνπο ηειηθνχ ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο ηελ ψξα θαη ζηνπο 56 

ηφλνπο αλά νθηάσξν, ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο γξακκήο 

παξαδνζηαθνχ γηανπξηηνχ αλέξρεηαη ζηνπο 2 ηφλνπο αλά νθηάσξν. Αληίζηνηρα, ε 

κνλάδα παξαγσγήο πξντφλησλ θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο ηεο επηρείξεζεο 

απνηειείηαη απφ κηα γξακκή παξαγσγήο ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 3 

ηφλσλ ηειηθνχ ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο ηελ ψξα θαη 24 ηφλσλ αλά νθηάσξν.  

Η παξαγσγή πξντφλησλ γηανπξηηνχ βηνκεραληθνχ ηχπνπ θαη παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζε πελζήκεξε εβδνκαδηαία 

βάζε θαη πινπνηείηαη ζε κία ή δχν βάξδηεο αλά εκέξα, αλάινγα κε ηελ δήηεζε. 

Αληίζηνηρα, ε παξαγσγή πξντφλησλ θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζε εμαήκεξε εβδνκαδηαία βάζε θαη 

πινπνηείηαη ζε κία βάξδηα αλά εκέξα.  

χκθσλα κε ηε Γηεπζχληξηα Παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ, νη παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ πξντφλησλ γηανπξηηνχ βηνκεραληθνχ, γηανπξηηνχ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

θαη θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζηα Γηάγξακκα 9, 

10 θαη 11 πνπ αθνινπζνχλ. 
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Γηάγξακκα 9 

Παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηανπξηηνχ βηνκεραληθνχ ηχπνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α’ ΤΛΗ 

 

ΔΙΗΘΗΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ 

ΛΙΠΑΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ 

ΠΑΣΕΡΙΩΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 
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Γηάγξακκα 10 

Παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξαδνζηαθνχ γηανπξηηνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α’ ΤΛΗ 

 

ΔΙΗΘΗΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΠΑΣΕΡΙΩΗ 

ΤΚΕΤΑΙΑ & 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 
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Γηάγξακκα 11 

Παξαγσγηθή δηαδηθαζία θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α’ ΤΛΗ 

 

ΔΙΗΘΗΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ ΠΑΣΕΡΙΩΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

 



90 
 

5.7.1 ύζηεκα παξαγσγήο 

 

χκθσλα κε ηε Γηεπζχληξηα Παξαγσγήο ην ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ εθαξκφδεη 

ε ΚΡΙ ΚΡΙ είλαη ε «Παξαγσγή γηα δεκηνπξγία απνζέκαηνο (Make to Stock)». Όπσο 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ εηνίκσλ 

πξντφλησλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο θαη ζπλεπψο ηελ άκεζε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ ηα πξντφληα είλαη 

ηππνπνηεκέλα, ε δήηεζε ησλ πειαηψλ είλαη κεγάιε θαη ζπρλή θαη νη πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

ηζρχνπλ γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δήηεζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απηή είλαη 

εληαγκέλε. 

 

5.7.2 Γηάηαμε ρώξνπ παξαγσγήο 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα Γηαγξάκκαηα 9, 10 θαη 11, ε δηάηαμε ησλ γξακκψλ 

παξαγσγήο γηανπξηηνχ θαη γάιαθηνο αθνινπζεί ην πξφηππν δηάηαμεο κε βάζε ην ζρέδην 

παξαγσγήο πξντφληνο. Οη δηάθνξεο δηεξγαζίεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδνρηθά αθνινπζψληαο κηα ζηαζεξή ξνή ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε επζχγξακκε δηαδξνκή. Ύζηεξα απφ πξνζσπηθή παξαηήξεζε 

πξνέθπςε ην ζηνηρείν φηη ε δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ παξαγσγή γηανπξηηνχ 

βηνκεραληθνχ ηχπνπ παξνπζηάδεη ζηέλσζε ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο παξακνλήο ηνπ 

πξντφληνο ζηηο αληίζηνηρεο δεμακελέο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ πνηθίινπ ρξφλνπ σξίκαλζεο 

πξντφληνο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. Απαηηείηαη ινηπφλ πξνζεθηηθή 

εμηζνξξφπεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηαδνρηθψλ θέληξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ζηελψζεσλ (bottlenecks).  
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5.7.3 Οξγάλσζε θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

 

 Η κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο, ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έδεημε φηη 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο 

θαη ειέγρνπ παξαγσγήο Just In Time (JIT). Δπίζεο, φπσο αλαιχζεθε ζην ίδην θεθάιαην, 

ζχκθσλα κε ηνπο Krajewski and Ritzman (2002), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο JIT είλαη: 

 

 ρεδηαζκφο ξνήο πιηθψλ βάζεη ηεο κεζφδνπ Pull 

 Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

 ηελή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο 

 Δμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθην πξνζσπηθφ 

 Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) 

 

 χκθσλα κε ηε Γηεπζχληξηα Παξαγσγήο ε ΚΡΙ ΚΡΙ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα 

νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ παξαγσγήο JIT ηα ηειεπηαία 10 έηε θαη δηαζέηεη πιένλ κεγάιε 

εκπεηξία ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο.  Έηζη ε ζπλέληεπμή ηεο εζηίαζε 

ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ παξαπάλσ εμεηδηθεπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην 

ζχζηεκα JIT ηεο επηρείξεζεο.   
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ρεδηαζκόο ξνήο πιηθώλ βάζεη ηεο κεζόδνπ Pull 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ 

ζηηο αληίζηνηρεο απνζήθεο ηεο ζηηο έξξεο θαη ζηα θαηά ηφπνπο θέληξα δηαλνκήο. Η 

δήηεζε ηνπ πειάηε θαη ζπλεπψο ε θαηαλάισζε ησλ απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνζήθεο ελεξγνπνηεί ηελ παξαγσγή πξνο αλαπιήξσζε ησλ ελ 

ιφγσ απνζεκάησλ. Δμαίξεζε ησλ παξαπάλσ απνηεινχλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε γηα κεγάινπο πειάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα αιπζίδεο S/M, 

φπνπ ε παξαγσγή γίλεηαη βάζεη εβδνκαδηαίσλ παξαγγειηψλ.  

 

Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

Οη κηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο ζπρλά επαλαιακβαλφκελσλ πξντφλησλ 

απνηεινχλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ζηελ παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο. Η επηρείξεζε έρεη 

αλαπηχμεη δηάθνξεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζπρλψλ 

αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ιφγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ νξγάλσλ αλίρλεπζεο 

αιιαγήο θάζεο πξντφληνο ζηα δίθηπα ζσιελψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά πξντφληνο πξνο ηεο κεραλέο ζπζθεπαζίαο ή εκθηάισζεο. Με ην 

ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ νη θχξεο ιφγσ αλάκημεο ησλ δηαδνρηθψλ πξνο ζπζθεπαζία ή 

εκθηάισζε πξντφλησλ έρνπλ κεησζεί δξαζηηθά. Δπίζεο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

εξγνζηαζίνπ κέρξη θαη ζήκεξα γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ ρξφλσλ 

αιιαγήο κεραλψλ (set up) κε δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ, παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαη ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ιχζεσλ φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ. Παξφια απηά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ηεθκεξησκέλε θαη 

ζρεδηαζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο κεραλψλ. 
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Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 

Σα κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζε μερσξηζηή παξάγξαθν ζηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

ηελή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζχζηεκα JIT ζηεξίδεηαη ζηε 

ειάρηζηε δπλαηή ηήξεζε απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ δπλαηψλ απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ, ρσξίο ηελ έιιεηςε 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ζηελέο επαθέο 

κε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαηέρεη ε θνληηλή ηνπνζεζία ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζηελ επηρείξεζε.  

 χκθσλα κε ηε Γηεπζχληξηα Παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο, ελζσκαησκέλεο ζην 

πξφηππν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. Σα θχξηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

πξνκεζεηψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 ηαζεξφηεηα πνηφηεηαο 

 πλέπεηα αμηνπηζηία 

 Υξφλνο παξάδνζεο 

 Πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο παξαγγειηψλ 

 Γηαζεζηκφηεηα απνζεκάησλ αζθαιείαο 

 πζηήκαηα πνηφηεηαο 

 Έθηαθηεο παξαδφζεηο 

 Δπθνιία παξαγγειίαο 

 Πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
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 Ο θάζε πξνκεζεπηήο αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε ζε κηα θιίκαθα 0-10, κε 10 

ην άξηζην, βάζεη ησλ επηδφζεσλ σο πξνο ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Με ην πέξαο ηεο 

βαζκνιφγεζεο γίλεηαη γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη θαηαρψξεζε γηα ρξήζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θφξκαο σο νδεγφ επηινγήο κειινληηθνχ πξνκεζεπηή.   

Δπίζεο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζχκθσλα κε ην Γηεπζπληή ηνπ Δξγνζηαζίνπ εξξψλ, 

έμη εθ ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα 

θαη κάιηζηα ζε κηθξέο ζρεηηθά απνζηάζεηο απφ ηελ επηρείξεζε. Έηζη επηηπγράλεηαη 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ρξφλσλ κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ν λνκφο εξξψλ είλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο λνκνχο ηεο 

Διιάδαο ζε παξαγσγή λσπνχ γάιαθηνο, ην νπνίν απνηειεί ηε βαζηθή πξψηε χιε ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Σν λσπφ γάια πνπ επεμεξγάδεηαη ε εηαηξεία πξνέξρεηαη εμ’ 

νινθιήξνπ απφ παξαγσγνχο ηνπ λνκνχ εξξψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο εηαηξείαο. 

 

Δμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθην πξνζσπηθό 

Βαζηθά κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο επειημίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο είλαη ε εθαξκνγή ελφο ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ «Οξγαληζκνχ πνπ 

Μαζαίλεη» θαη ε Γηνίθεζε ηεο Γλψζεο. Έρεη παξαηεζεί ζρεηηθή αλαιπηηθή ζπλέληεπμε 

ηνπ Γηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν απηνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο 

χκθσλα κε ην Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη 

έλαλ ηχπν πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ. Οη γξακκέο παξαγσγήο ηεο 
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επηρείξεζεο απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκφ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ, γηα 

παξάδεηγκα κεραλψλ, κε κε απηνκαηνπνηεκέλα ζηνηρεία, φπσο λεζίδεο ρεηξνλαθηηθψλ 

εξγαζηψλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξήζε κεηαθνξηθψλ 

ηαηληψλ. Σα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κεγάιε αθξίβεηα ή αθξίβεηα θαηά επαλάιεςε θαη κεγάιε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, ελψ ηα ρεηξνλαθηηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κεγάιν βαζκφ επειημίαο. 

Δπηπξφζζεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλέληεπμε ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη 

θαηαγξαθήο ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα, γλσζηφ σο SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition), ζα πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο παξαγσγήο. Θα πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή, 

επεμεξγαζία, απεηθφληζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ ελ ιφγσ αηζζεηεξίσλ κε 

ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ 

Η πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ πνπ παξαηίζεηαη ζηε 

ζπλέρεηα είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο εκπεηξίαο σο Γηεπζπληή Σερληθνχ Σκήκαηνο 

ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ.  

Η ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

γαιαθηνθνκηθψλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξνιεπηηθή βάζε ιφγσ ησλ 

κεησκέλσλ λεθξψλ ρξφλσλ θαη ηεο απμεκέλεο δηαζεζηκφηεηαο εμνπιηζκνχ πνπ απηή 

απνδίδεη. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπληήξεζεο απαηηεί πνιχ θαιφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ζπληνληζκφ αθνχ ε παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη φιν ην 

ρξφλν ρσξίο πεξηφδνπο παχζεο. 
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Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη 

ηεξνχληαη εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, εηήζηα ή βάζεη σξψλ ιεηηνπξγίαο 

πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο. Με ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ε επηρείξεζε έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ERP ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο “Atlantis Engineering” κε ηελ 

νλνκαζία AIMMS Maintenance. 

Σν ππνζχζηεκα ERP AIMMS Maintenance ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ηερληθφ 

ηκήκα ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δχν βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ. Η πξψηε 

δηαδηθαζία αθνξά ζηελ πιήξε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Η 

δεχηεξε δηαδηθαζία αθνξά ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ γηα 

ηνλ πην πάλσ εμνπιηζκφ. Σν ινγηζκηθφ AIIMS ππνζηεξίδεη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο, πξνκήζεηαο, δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο αληαιιαθηηθψλ. 

 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) 

 χκθσλα κε ην Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ ηεο επηρείξεζεο, θξίζηκν ζεκείν ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θεληξηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ 

ΔRP ηεο εηαηξείαο “Aberon”.  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ε εηαηξεία έρεη 

απηνκαηνπνηήζεη ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηηο έρεη ελνπνηήζεη ζε κηα θνηλή 

βάζε δεδνκέλσλ. Κξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηεο θάζε θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζπιιέγνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, επεμεξγάδνληαη θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ δηαηίζεληαη ζηνπο επηθεθαιήο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθψλ αλαθνξψλ. Έηζη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 



97 
 

παθέηνπ ERP Production Management ηεο “Aberon” παξέρεηαη ζηελ δηεχζπλζε 

παξαγσγήο ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεξεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ. Οη παξαπάλσ 

δπλαηφηεηεο έρνπλ δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Just In Time πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ δίλεηαη ζηελ δηεχζπλζε παξαγσγήο ε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο. 

Παξάιιεια κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ERP Warehouse Management ηεο “Aberon” 

ηα ηκήκαηα Logistics θαη Πξνκεζεηψλ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κε αθξίβεηα ηα 

απνζέκαηα πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε αζθάιεηα 

ηηο αληίζηνηρεο παξαγγειίεο ησλ παξαπάλσ, κεηψλνληαο ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο 

απνζεκάησλ αιιά θαη ηνλ θίλδπλν ειιείςεσλ ζηηο απνζήθεο ηνπ εξγνζηαζίνπ .  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Customer Relationship Management CRM δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο πξφβιεςεο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ζπληνληζκνχ 

πσιήζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο. 

Δπίζεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ ERP Maintenance AIMMS ηεο εηαηξείαο 

“Atlantis Engineering”, ην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί κε ην ινγηζκηθφ ERP ηεο εηαηξείαο 

Aberon, ην ηερληθφ ηκήκα ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί,  έρεη εθαξκφζεη 

πιήξεο πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

Σέινο θξίζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη κε ηε ρξήζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

ινγηζκηθψλ παθέησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ζπγθεληξψλνληαη, αλαιχνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θαηάξηηζε 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ θνζηνιφγεζε πξντφλησλ. 
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5.7.4 Γηεμαγσγή ηεο Παξαγσγήο 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ε ηέηαξηε 

θαηεγνξία κέηξσλ βειηίσζεο ηεο Παξαγσγήο ζηα πιαίζηα ηεο ΠΠΚ εζηηάδεη ζηε 

δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ. Σν 

βαζηθφ κέηξν απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε ελφο Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο 

Παξαγσγήο (FMS). 

Δπέιηθην χζηεκα Παξαγσγήο είλαη ην ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπο δηαζέζηκνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο γξήγνξα, απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά έηζη 

ψζηε λα αληαπεμέιζεη κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ζε αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηχπνη 

επειημίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα Δπέιηθην χζηεκα Παξαγσγήο, νη νπνίνη είλαη: 

 

 Δπειημίαο Δμνπιηζκνχ 

 Δπειημία Γηαρείξηζεο Τιηθψλ 

 Δπειημία Λεηηνπξγίαο  

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε ηνπ Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο 

απφ ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν μερσξηζηέο ζπλεληεχμεηο ηνπ Γηεπζπληή 

Δξγνζηαζίνπ θαη ηεο Γηεπζχληξηαο Παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο εζηίαζαλ 

ζηνπο ηξεηο παξαπάλσ ηχπνπο επειημίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.  
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 Δπειημία εμνπιηζκνύ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε επειημία 

εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ θαη απφ ηηο 

γξήγνξεο αιιαγέο ηνπ γηα ηε δηαδνρηθή παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ.  

 χκθσλα κε ην Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ νη αιιαγέο ηνπ παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απηνκαηνπνηεκέλεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε αιιαγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ 

ηξνθνδνζίαο πξντφληνο πξνο ηηο κεραλέο ζπζθεπαζίαο γηανπξηηνχ θαη εκθηάισζεο 

γάιαθηνο, φπνπ ε αιιαγή δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

θεληξηθνχ πίλαθα ρεηξηζκνχ. Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε απηφκαησλ 

επέιηθησλ ζηαζκψλ ζηηο κεραλέο ζπζθεπαζίαο γηανπξηηνχ θαη ηηο κεραλέο εκθηάισζεο 

γάιαθηνο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί αθνξνχλ ηελ ηξνθνδνζία θελψλ πεξηεθηψλ 

πξντφληνο ζηηο κεραλέο, ηελ πιήξσζε πξντφληνο, ηελ πξνζζήθε πψκαηνο, ηε 

ζθξάγηζεο πξντφληνο θαη ηελ επηζπζθεπαζία πξντφλησλ ζε ραξηφδηθνπο ή ραξηνθπηία 

θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ 

πεξηέθηεο θαηφπηλ εληνιήο απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηεο εθάζηνηε κεραλήο. 

 

Δπειημία δηαρείξηζεο πιηθώλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε επειημία 

δηαρείξηζεο πιηθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επθνιία κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

εκηηειψλ πξντφλησλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ κεραλψλ θαη ηξνθνδνζίαο ηνπο ζε απηέο.  

Η δηάηαμε ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ αθνινπζεί ην πξφηππν δηάηαμεο 

κε βάζε ην ζρέδην παξαγσγήο πξντφληνο. χκθσλα κε ην Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ 

απνζηάζεσλ ελδηάκεζεο δηαθίλεζεο πιηθψλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ θέληξσλ 
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δηεξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε αιιά θαη ηελ ηήξεζε ησλ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο ησλ πξντφλησλ, δφζεθε έκθαζε ζηελ πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλε θαη απνκνλσκέλε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κεηαθνξά ηνπο 

κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζηαζκψλ δηεξγαζίαο. Έηζη ζήκεξα ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο 

απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο παξαιαβήο λσπνχ γάιαθηνο θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ κέρξη 

θαη ην ζηάδην παιεηνπνίεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, ε κεηαθνξά γίλεηαη απηφκαηα 

κέζσ θιεηζηψλ απνζηεηξσκέλσλ αλνμείδσησλ δηθηχσλ. 

 ρεηηθά κε ηελ επειημία απνζήθεπζεο κέζσ ρξήζεο Automated Materials 

Handling Systems (AMHS) ε ΚΡΙ ΚΡΙ δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκε πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. Η δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο πξψησλ πιψλ θαη 

εηνίκσλ πξντφλησλ γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο ζηα ξάθηα. Η παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ ζηηο ελ ιφγσ απνζήθεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε  module Γηαρείξηζεο Απνζήθεο Α΄ Τιψλ θαη Γηαρείξηζεο 

Απνζήθεο Πξντφλησλ ηνπ ERP ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπειημία ιεηηνπξγίαο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε επειημία 

ιεηηνπξγίαο αθνξά  ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο ίδηαο νκάδαο πξντφλησλ κε ηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη  γξακκψλ παξαγσγήο. Η ζπλέληεπμε ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Δξγνζηαζίνπ θαη ηεο Γηεπζχληξηαο παξαγσγήο δελ απέδσζε ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

λα εληαρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν επειημίαο. 
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5.8 Έιεγρνο θαη δηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

 

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απέδσζε έλα βαζηθφ 

κέηξν θαη ζπγρξφλσο κέζνδν ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ην νπνίν αθνξά 

ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). 

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έδεημε φηη ε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ 

θηλείηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο νη νπνίνη είλαη: 

 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ απφ ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ησλ Γηεπζπληψλ Σκεκάησλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη Μάξθεηηλγθ κε εζηίαζε ζηνπο ηξεηο παξαπάλσ ηνκείο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο επηρείξεζεο 

πκκόξθσζε πξντόλησλ ζε  ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα 

 Ο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ρξψκα, νζκή, γεχζε θαη δνκή αιιά θαη ηεο πγηεηλήο ησλ 

πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεπηηθά. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ είλαη ην κεγάιν πιήζνο θαη ε πνηθηιία ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε εκεξήζηα βάζε. 
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 Οη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηαγεγξακκέλα θξίζηκα 

ζεκεία φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ 

θχθινπ θάζε δηεξγαζίαο.      

 

Η αμία ηνπ πξντόληνο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 Δίλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη έλα πξντφλ απνθηά αμία φηαλ θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. χκθσλα κε ηε 

Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ, γίλνληαη δηαξθείο 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ κε εζηίαζε ζε 

ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθφηεξεο πξψηεο χιεο αιιά θαη δηεξγαζίεο παξαγσγήο. Βαζηθφο 

πεξηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ βειηηψζεσλ είλαη ε ηήξεζε ησλ απνδεθηψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

παξαπάλσ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηά απφ θάζε αιιαγή πξψηεο χιεο ή 

δηεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη γεπζηηθή δνθηκή θαη αλάιπζε απφ εθπαηδεπκέλε επηηξνπή 

ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ αιιά θαη γεπζηηθή δνθηκή απφ εμσηεξηθή επηηξνπή γεπζηγλσζηψλ.   

 

Η θαηαιιειόηεηα σο πξνο ηε ρξήζε 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε θαηαιιειφηεηα σο πξνο 

ηε ρξήζε αθνξά ην πφζν θαιά έλα πξντφλ εμππεξεηεί ηνλ επηδησθφκελε ρξήζε ηνπ απφ 

ηνλ πειάηε. Τπεχζπλνη γηα ηελ έξεπλα θαη ζέζπηζε ηνπ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη νη Γηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ Μάξθεηηλγθ θαη 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο,  ελψ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ 

πξντφλησλ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. Μέρξη ζήκεξα δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαη ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη ζέζπηζεο ηνπ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ, ελψ ε δηαζθάιηζε πξαγκαηνπνηείηαη σο κέξνο ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. 
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Η ππνζηήξημε θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά 

 Η ΚΡΙ ΚΡΙ  δηαζέηεη ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο θαηαλαισηψλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο δηαρεηξίδεηαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. Η 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη παξαηεξήζεσλ πειαηψλ πεξηιακβάλεη ηε ιήςε, 

ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θάζε παξαπφλνπ ή παξαηήξεζεο βάζεη ηνπ 

πξνηχπνπ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. 

Σα θαηαγεγξακκέλα παξάπνλα θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ ε 

νπνία ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή 

δηαθπκάλζεσλ ηεο παξαγσγήο. 

Αθφκε, ε ΚΡΙ ΚΡΙ δηαζέηεη κηα θαιά νξγαλσκέλε ηζηνζειίδα ε νπνία δηαζέηεη 

μερσξηζηφ ηκήκα ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο πειαηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο 

θαη ζσζηήο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

Η αηζζεηηθή ηνπ πξντόληνο θαη νη εληππώζεηο ηνπ πειάηε 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε αηζζεηηθή, ε εηθφλα θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή θαη λα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρα ζεηηθά ή αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα πψιεζεο. Τπεχζπλνο γηα ηελ έξεπλα θαη ζέζπηζε ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηα ηελ εχξεζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο θαη δεκνζθνπήζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο αιιά 

θαη κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ πσιήζεσλ αλά ηχπν πξντφληνο ηνπ Κιάδνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ αλαιχνληαη απφ ηνλ ίδην θαη 

θνηλνπνηνχληαη καδί κε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο ζε εμακεληαία βάζε.   
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Δλεξγόο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν δεχηεξνο απφ ηνπο ηξείο 

άμνλεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπεηδή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη γεληθφηεξα ε αλαβάζκηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αθαδεκατθψλ σο έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επίηεπμεο ηνπ κνληέινπ ηεο ΠΠΚ, αιιά θαη γηα ιφγνπο 

επθξίλεηαο ηεο δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο, ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεοε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα απφ ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελψο ζε 

επφκελε παξάγξαθν απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηώλ θαη πξντόλησλ 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε ζπλερήο βειηίσζε δηαδηθαζηψλ 

θαη πξντφλησλ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηαπσληθήο θηινζνθίαο Kaizen θαη 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εχξεζε άξηζησλ ηαθηηθψλ ζηνλ Κιάδν επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηελ πηνζέηεζε θαη ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπο κε 

θεληξηθφ εθφδην ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ.  Ύζηεξα απφ ζρεηηθή 

εξψηεζε πεξί εθαξκνγήο ησλ αξρψλ Kaizen ζηελ παξαγσγή ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ απνδείρζεθε 

φηη ε επηρείξεζε δελ εθαξκφδεη ηηο ελ ιφγσ αξρέο, νχηε ζρεδηάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζην άκεζν κέιινλ. 
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5.9 Δθπαίδεπζε θαη εμέιημε πξνζσπηθνύ 

 

χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ν ζεβαζκφο θαη ε νξζή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο, απνηεινχλ 

γηα ηελ επηρείξεζε ζεκειηψδε αξρή. Ύζηεξα απφ ζπλέληεπμε ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε. Απηφ γηαηί ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

έληνλε θαη ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, πξνσζψληαο ηε γξήγνξε αθνκνίσζε 

ηεο εμειηζζφκελεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. εκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε θαηαλφεζε, απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ, ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.  

 Καηφπηλ κηαο πην αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ κε νδεγφ αμηνιφγεζεο ηηο πξνηάζεηο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηάζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξνέθπςαλ ηα εμήο επξήκαηα.  

 

Δπξήκαηα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο 

Όπσο δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο, ν ζρεδηαζκφο, 

ε θαηάξηηζε θαη ε πινπνίεζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα θάζε θαηεγνξία 

ζέζεο εξγαζίαο, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο Πνιηηηθήο Δθπαίδεπζεο κηαο επηρείξεζεο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνσζεί ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή ηελ 

πηνζέηεζε λννηξνπίαο κε γλψκνλα ηελ πινπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έμη βήκαηα θαη 

βάζεη απηψλ αμηνινγήζεθε ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ ζην 

πξνζσπηθφ ηεο. 
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Βήκα 1ν 

Αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά 

επίπεδα.  

 

Δπίπεδν επηρείξεζεο ή νξγαληζκνύ  

Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

απνξξένπλ απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.  

Έσο θαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη 

εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πην πάλσ ηθαλνηήησλ. 

 

Δπίπεδν ζέζεο 

 Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο θάζε ζέζεο 

εξγαζίαο σο πξνο ηηο πθηζηάκελεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηεο ζε γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη πεγέο πιεξνθνξηψλ ζε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο 

είλαη: 

 

 Η πεξηγξαθή θαζεθφλησλ ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ ηεξεί αξρείν κε ηηο πεξηγξαθέο θαζεθόλησλ θάζε ζέζεο εξγαζίαο. Πξέπεη 

όκσο λα ηππνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπο ζηελ αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. 

 

 πλαληήζεηο κε νκάδεο εξγαδνκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο απηήο ηεο κνξθήο. 
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 πδεηήζεηο κε εξγαδνκέλνπο πςειψλ επηδφζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ, 

ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ πςειή ηνπο απφδνζε. 

ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ πάληα γηλόηαλ θαη εμαθνινπζνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλαληήζεηο 

απηήο ηεο κνξθήο κεηαμύ ζηειερώλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά ζε άηππε κε 

δνκεκέλε κνξθή.  

  

Δπίπεδν αηόκνπ 

 Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηε ζχγθξηζε απηψλ κε ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο εξγαζίαο. Οη πεγέο 

πιεξνθνξηψλ ζε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο είλαη: 

 

 Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε από ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ. Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο πξνζόλησλ θαη ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηεί ε εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο. Απηό πνπ απνπζηάδεη από ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία είλαη ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο παξαπάλσ αμηνινγήζεηο.      

 

 Απηναμηνινγήζεηο εξγαδνκέλσλ ζηηο νπνίεο νη ίδηνη αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Η επηρείξεζε δελ εθαξκόδεη απηό ην κέηξν. 

 

Βήκα 2ν 

ε απηφ ην βήκα αλαιχνληαη θαη ζεζπίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην επηιέγεηαη αλ 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ απφθηεζε - δηεχξπλζε 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ή ηελ πηνζέηεζε - αιιαγή λννηξνπίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ ζα ζεζπηζηνχλ πξέπεη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο 

Αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πινπνηεί ην παξαπάλσ βήκα ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο. 

 

Βήκα 3ν   

Σε ζέζπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ αθνινπζεί ε επηινγή εθπαηδεπφκελσλ 

θαη εθπαηδεπηψλ. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα επηιέγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο 

ησλ αηνκηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ αιιά θαη κε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

απαηηήζεσλ ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζε ησλ 

αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο φηαλ νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Σελ επζχλε επηινγήο εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηψλ θέξεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ πφξσλ. Έσο θαη ζήκεξα ε 

ΚΡΙ ΚΡΙ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη εζσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη 

αξθεηέο θνξέο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθφηεηα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζηφρν.   

 

Βήκα 4ν 

ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, δηαδξακαηίδεη ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε 

ζπλερή κάζεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηελ 

νκαδηθή κάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ ηδεψλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία, νη κέζνδνη 
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εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο βάζε ησλ επηπέδσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη. Απηέο είλαη: 

 

Μέζνδνη γηα όια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζηνρεύνπλ: 

 ηελ εγθαηάζηαζε θαη ελεκέξσζε λενπξνζιεθζέλησλ.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ εθαξκόδεη ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά νξγαλσκέλε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ζε 

ζπλδπαζκό κε εμάκελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν εξγαζίαο. 

 

 ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε εμειίμεηο επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ παξέρεη ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα πνπ θαιύπηνπλ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη παλεπηζηήκηα.   

 

 ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηε δηεμαγσγή 

αληίζηνηρσλ ζεκηλαξίσλ θπξίσο ζην Σκήκα Πσιήζεσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζεκηλάξηα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ζπκκεηνρή ησλ ρακειώλ θαη κεζαίσλ ζηειερώλ ησλ 

ππόινηπσλ ηκεκάησλ. 

 

Μέζνδνη γηα απινύο ππαιιήινπο πνπ ζηνρεύνπλ: 

 ηελ εθπαίδεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ εθαξκόδεη ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδν κόλν θαηά ην πξώην 

εμάκελν δνθηκαζηηθήο εξγαζίαο ελόο λενπξνζιακβαλόκελνπ εξγαδόκελνπ, όπνπ ν 

εξγαδόκελνο ηειεί ππό ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ άκεζνπ πξντζηακέλνπ ηνπ.  
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Μέζνδνη γηα θαηώηεξα θαη κεζαία εγεηηθά ζηειέρε θαη ζηνρεύνπλ: 

 ηελ εθπαίδεπζε κε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ππφ κνξθή βνεζνχ 

αληίζηνηρνπ πεπεηξακέλνπ πξντζηακέλνπ.  

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη άηππα θαη ρσξίο δνκεκέλε κνξθή ζε θάπνηα 

ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ.  

 

 ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή εμάζθεζε. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά ηελ 

πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηεο  επηρείξεζεο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ άκεζνπ Πξντζηάκελνπ.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ δελ εθαξκόδεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εθπαίδεπζεο. 

 

 ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε αθνξά ηελ απφθηεζε 

γλψζεο κέζσ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη άιισλ ζεσξεηηθψλ κέζσλ κάζεζεο.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηώηεξσλ 

θαη κεζαίσλ ζηειερώλ ηεο ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη παλεπηζηήκηα. 

 

 ηελ εθπαίδεπζε κε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation).  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθαξκόζεη ηε κέζνδν ελαιιαγήο ζέζεσλ, έρνληαο ράζεη 

ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα. 

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο (coaching).  

Γελ εθαξκόδεηαη από ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, γεγνλόο πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε απμεκέλνπο 

ρξόλνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή αθόκε θαη ζε επαλάιεςε ιαζώλ. 

 

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο απφ κέληνξα (mentoring). 

Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ εθαξκόδεηαη από ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ησλ αλώηεξσλ ζηειερώλ.  
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Μέζνδνη γηα αλώηεξα εγεηηθά ζηειέρε πνπ ζηνρεύνπλ: 

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ. Η πξνζέγγηζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ δελ έρεη εθαξκόζεη κέρξη ζήκεξα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εθπαίδεπζεο.  

 

 ηελ εθπαίδεπζε επαηζζεζίαο. Η ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ζηνρεχεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ 

αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθνληαη.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ έσο θαη ζήκεξα δελ έρεη δηεμάγεη εθπαίδεπζε επαηζζεζίαο γηα ηα αλώηεξα 

ζηειέρε ηεο.  

 

 ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θέληξσλ αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο 

νκάδαο αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμέηαζή 

ηεο ζε κηα ζεηξά ςπρνκεηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηεζη.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ δελ έρεη εθαξκόζεη έσο ζήκεξα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εθπαίδεπζεο. 

 

Βήκα 5ν 

ε απηφ ην ζηάδην ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΚΡΙ 

ΚΡΙ εθπνλείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

 

Βήκα 6ν 

 Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα. Απηά είλαη: 
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 Αμηνιφγεζε βάζεη αληίδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ εθαξκόδεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην θαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηνπο ζηόρνπο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Αμηνιφγεζε βάζεη απφθηεζεο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ κε εμέηαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

Η ΚΡΙ ΚΡΙ έσο θαη ζήκεξα δελ εθαξκόδεη θάπνηα κνξθή εμέηαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 Αμηνιφγεζε βάζεη αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπγθξίλνληαο 

ηελ κε ηελ πξνζδνθψκελε.  

Η εηήζηα θόξκα αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνύ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα αμηνιόγεζεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο, όκσο ε εηήζηα επαλαιεςηκόηεηά ηεο θξίλεηαη 

όηη δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απαηηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο.    

 

 Αμηνιφγεζε βάζεη βειηίσζεο νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ ιφγσ επίδξαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ, 

εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ελαξκνληζκέλσλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ύζηεξα από ζπλέληεπμή ηνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ηεο ΚΡΙ 

ΚΡΙ δελ παξνπζίαζε απηνύο ή άιινπο δείθηεο αμηνιόγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  
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Δπξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ κε «νξγαληζκό πνπ καζαίλεη» 

Η επηρείξεζε αμηνινγήζεθε βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο πνπ καζαίλεη. Σα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 Δλζπλείδεηε εγεζία 

Η εγεζία ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πξνσζεί κε θάζε ηξόπν ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηεο γλώζεο 

ζηελ επηρείξεζε.  

 

 πκκεηνρή φισλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο 

νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο 

Η πνιηηηθή απηή είλαη νξαηή ζε όιεο ηηο βαζκίδεο δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ, όρη 

όκσο ζηηο ρακειόηεξεο βαζκίδεο εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ιζρπξή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ θάλεη ζαθείο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθαξκόδεηαη από ην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη 

ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ κε αλαθνηλώζεηο, 

θαζηεξσκέλεο εηήζηεο νκηιίεο θαη πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο. 

 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ ρξεζηκνπνηεί ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) γηα ηελ 

ππνζηήξημε όισλ ησλ βαζηθώλ ηεο ιεηηνπξγηώλ. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ε εηαηξία έρεη απηνκαηνπνηήζεη ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ηηο έρεη 

ελνπνηήζεη ζε κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. Κξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηεο θάζε θύξηαο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζπιιέγνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

επεμεξγάδνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ δηαηίζεληαη ππό ηε κνξθή 

ειεθηξνληθώλ αλαθνξώλ.  
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Δπξήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο γλώζεο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ 

ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκφδεη ε ΚΡΙ ΚΡΙ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθηεζεί. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο γίλεηαη 

ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αλάπηπμεο γλψζεο. 

 

 Μέζνδνη δεκηνπξγίαο γλψζεο 

Βαζηθή έιιεηςε πνπ εληνπίδεηαη ζε απηό ην επίπεδν ζηελ πεξίπησζε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ είλαη ε 

απνπζία Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ. 

 

 Μέζνδνη ζπιινγήο, απεηθφληζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ, κεηαθνξάο θαη εθαξκνγήο ηεο 

γλψζεο 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ελόο κέζνπ πνπ ζπλδπάδεη ζπιινγή, απεηθόληζε, 

κεηαζρεκαηηζκό, κεηαθνξά θαη εθαξκνγή γλώζεο είλαη ην ζύζηεκα  Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ ππνζηήξημε όισλ 

ησλ βαζηθώλ ηεο ιεηηνπξγηώλ. Η θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη εμεγεζεί ζε 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Δπίζεο ε επηρείξεζε έρεη δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθή 

βηβιηνζήθε γηα ην πξνζσπηθό θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο κε ζηόρν ηελ ρξήζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο έσο ζήκεξα θεθηεκέλεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο. 
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6 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Δξκελεία Δπξεκάησλ 

 

 

 ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Βηνκεραλίαο Γάιαθηνο ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΔ θαη ε 

ζχγθξηζε ηνπο κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ελ ιφγσ επξεκάησλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξαπάλσ ζχγθξηζεο. 

 θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ν έιεγρνο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο ηεο ΠΠΚ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε δηακφξθσζε κηαο αλαιπηηθήο νκάδαο κέηξσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε γηα ηνλ πιήξε 

ελαξκνληζκφ ηεο κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη αξρέο.  

 

6.1 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ 

 

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απέδσζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο δξάζεο θαη 

βειηίσζεο ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο ΠΠΚ, νη νπνίνη είλαη: 

 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο 

 Βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Καηά ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αμηνιφγεζε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζρεηηθά κε ηελ 

ελαξκφληζε ηεο κε ηηο αξρέο ηεο ΠΠΚ πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα 

απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο βάζεη ησλ κέηξσλ θαη κεζφδσλ πνπ εληνπίζζεθαλ απφ ηε 



116 
 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Γηα ιφγνπο επθξίλεηαο θαη ζπλέρεηαο ζηε δνκή, ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ηελ ίδηα πξνζέγγηζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

 

6.1.1 Βειηίσζε ηεο Παξαγσγήο 

 

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζηνλ ηνκέα ηεο Παξαγσγήο έδεημε φηη ε επηρείξεζε 

εθαξκφδεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κεζφδνπο επίηεπμεο ηεο 

ΠΠΚ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη θαη επηβεβαηψλεη ηελ παγθφζκηα θιάζε ηεο 

επηρείξεζεο.  

Παξφια απηά εληνπίζζεθαλ θάπνηεο βαζηθέο ειιείςεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ κέηξσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο JIT ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ηελ επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ ζεσξεηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο 

ΠΠΚ κε ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ΚΡΙ ΚΡΙ θαη ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο 9 πνπ αθνινπζεί ζηελ επφκελε 

ζειίδα. 
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Πίλαθαο 16 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο Παξαγσγήο, βηβιηνγξαθία θαη κειέηε πεξίπησζεο ΚΡΙ ΚΡΙ. 

 Μέηξν ή Μέζνδνο Βειηίσζεο ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο ΠΠΚ 

Καηεγνξία Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο Βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ. 

χζηεκα Παξαγσγήο Υξήζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο «Make to Stock».  Υξήζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο «Make to Stock». 

Γηάηαμε Υψξνπ Παξαγσγήο Γηάηαμε παξαγσγήο βάζεη ζρεδίνπ παξαγσγήο πξντφληνο. Γηάηαμε παξαγσγήο βάζεη ζρεδίνπ παξαγσγήο πξντφληνο. 

Οξγάλσζε θαη Έιεγρνο 

Παξαγσγήο 

Δθαξκνγή ησλ αξρψλ Ληηήο Παξαγσγήο (Lean production) κε 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ Just In Time (JIT). Δζηίαζε ζηα πεδία: 

1. ρεδηαζκφο ξνήο πιηθψλ βάζεη ηεο κεζφδνπ Pull 

2. Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο 

3. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

4. ηελή ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο θαη  πειάηεο 

5. Δμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθην πξνζσπηθφ 

6. Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο 

7. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

8. χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) 

Μεξηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ Ληηήο Παξαγσγήο (Lean 

production) θαη ηνπ κνληέινπ Just In Time (JIT).  

Δθαξκφδεη:  

1. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

2. ηελή ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο θαη  πειάηεο 

3. Δμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθην πξνζσπηθφ 

4. Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο 

5. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

6. χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) 

Γελ εθαξκφδεη: 

1. ρεδηαζκφο ξνήο πιηθψλ βάζεη ηεο κεζφδνπ Pull φρη γηα 

φια ηα πξντφληα 

2. Μηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο ρσξίο ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο κεραλψλ 

πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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Πίλαθαο 16 

πλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

Γηεμαγσγή ηεο Παξαγσγήο 

Δθαξκνγή Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS) κε εζηίαζε 

ζε: 

1. Δπειημία εμνπιηζκνχ κε ρξήζε κέηξσλ: 

 Απηνκαηνπνίεζε αιιαγψλ εμνπιηζκνχ 

 Απμεκέλε απνζήθε εξγαιείσλ ζηε κεραλή 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

2. Δπειημία δηαρείξηζεο πιηθψλ κε ρξήζε κέηξσλ: 

 Βειηίσζεο ηεο επειημίαο δηαθίλεζεο 

 Βειηίσζεο ηεο επειημίαο απνζήθεπζεο 

3. Δπειημία ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε κέηξσλ: 

Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Quality Function Deployment 

Μεξηθή εθαξκνγή Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS). 

1. Γηα ηελ επίηεπμε επειημίαο εμνπιηζκνχ 

Δθαξκφδεη: 

 Απηνκαηνπνίεζε αιιαγψλ εμνπιηζκνχ 

Γελ εθαξκφδεη: 

 Απμεκέλε απνζήθε εξγαιείσλ ζηε κεραλή 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

2. Γηα ηελ επίηεπμε επειημίαο δηαρείξηζεο πιηθψλ 

Δθαξκφδεη: 

 Πξνβιεπφκελα κέηξα επειημίαο δηαθίλεζεο 

Γελ εθαξκφδεη: 

 Automated Materials Handling Systems (AMHS) 

3. Γηα ηελ επίηεπμε επειημίαο ιεηηνπξγίαο 

Γελ εθαξκφδεη: 

Μέζνδνο Quality Function Deployment 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 9 δηαθξίλεηαη ε έιιεηςε ηεζζάξσλ βαζηθψλ κέηξσλ επίηεπμεο ηεο 

ΠΠΚ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

κέηξα απηά είλαη: 

 

Ρνή πιηθώλ βάζεη ηεο κεζόδνπ Pull γηα όια ηα πξντόληα ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα 

αλαιπζεί θαη λα ζρεδηαζηεί νπηζζνδξνκηθά, μεθηλψληαο απφ ην ηειεπηαίν ζηάδην 

παξαγσγήο κε έιεγρν θαη θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ θαη ζπλερίδνληαο πξνο ην αξρηθφ ζηάδην παξαγσγήο. Η 

θηινζνθία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε δήηεζε ηνπ πειάηε θαη ζπλεπψο ε 

θαηαλάισζε ησλ απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ ελεξγνπνηεί ηελ παξαγσγή πξνο 

αλαπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ απνζεκάησλ.  

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ έδεημε φηη ε επηρείξεζε δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ ζηηο αληίζηνηρεο απνζήθεο ηεο. Η δήηεζε 

ηνπ πειάηε θαη ζπλεπψο ε θαηαλάισζε ησλ απνζεκάησλ πξντφλησλ απφ ηηο απνζήθεο 

ηεο επηρείξεζεο, ελεξγνπνηεί ηελ παξαγσγή πξνο αλαπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ. 

Δμαίξεζε ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απνηειεί ε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη εβδνκαδηαίσλ παξαγγειηψλ. 

Γηα ηελ έληαμε ηεο παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζην ζχζηεκα Pull ηεο 

επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ησλ 

παξαγγειηψλ κεγάισλ πειαηψλ ησλ πξντφλησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ζπκβφιαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο ρσξίο απαξαίηεηα δέζκεπζε ζε πνζφηεηεο παξαγγειίαο. Έηζη κε 

δηαζθαιηζκέλε ηε δήηεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κνληέισλ πξφβιεςεο απηήο, ε επηρείξεζε ζα θαηαθέξεη λα εηζάγεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα ζε ζχζηεκα Pull θαη λα ζρεδηάζεη αλάινγα ηε ξνή ησλ πιηθψλ θηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο.  
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πζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κείσζεο ησλ ρξόλσλ αιιαγήο κεραλώλ γηα 

απνηειεζκαηηθή παξαγσγή κηθξώλ παξηίδσλ πξντόλησλ. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο JIT 

πξνσζεί θαη πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή ησλ κηθξφηεξσλ δπλαηψλ παξηίδσλ παξαγσγήο 

κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο εηνίκσλ πξντφλησλ, ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ 

παξάδνζεο θαη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή εξγαζίαο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξάιιεια φκσο, ε παξαγσγή κηθξψλ παξηίδσλ παξαγσγήο απαηηεί κεγάιν αξηζκφ 

ζηεζηκάησλ κεραλψλ (set up) θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο αλ 

δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κείσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξφλσλ. 

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ έδεημε φηη νη κηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελσλ πξντφλησλ απνηεινχλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ζηελ παξαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο. Η επηρείξεζε έρεη αλαπηχμεη δηάθνξεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Δπίζεο 

γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ ρξφλσλ αιιαγήο κεραλψλ (set up) κε 

δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ, παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαη ρξήζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ιχζεσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Παξφια απηά κέρξη ζήκεξα ε 

επηρείξεζε δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζσζηά ηεθκεξησκέλε θαη ζρεδηαζκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο κεραλψλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, γηα ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο 

κεραλψλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο Single Minute Exchange of 

Dies (SMED), φπσο απηή αλαιχεηαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 
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Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηόκαηεο απνζήθεπζεο «Automated Materials Handling 

System» (AMHS) γηα βειηίσζε ηεο επειημίαο απνζήθεπζεο πξώησλ πιώλ, 

ελδηάκεζσλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ.  

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έδεημε φηη ε επειημία δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη 

πξντφλησλ ζηεξίδεηαη ζηελ επειημία δηαθίλεζεο θαη ζηελ επειημία απνζήθεπζήο ηνπο. Η 

επειημία απνζήθεπζεο πξνυπνζέηεη ηελ εμάιεηςε ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ 

απνζήθεπζεο θαη νδεγεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ρψξσλ 

απνζήθεπζεο.  

Μέρξη ζήκεξα ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο πξψησλ πιψλ θαη 

εηνίκσλ πξντφλησλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε ηε ρξήζε νρεκάησλ κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο ζηα ξάθηα. Η παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ ζηηο ελ ιφγσ απνζήθεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε  module Γηαρείξηζεο Απνζήθεο Α΄ Τιψλ θαη Γηαρείξηζεο 

Απνζήθεο Πξντφλησλ ηνπ ERP ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο απνζήθεπζεο ηεο επηρείξεζεο πξνηείλεηαη ε 

εθαξκνγή Απηνκαηνπνηεκέλσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ ή Automated 

Materials Handling Systems (AMHS). 

 

Υξήζε ηεο κεζόδνπ Quality Function Deployment (QFD) θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ 

πξντόλησλ γηα βειηίσζε ηεο επειημίαο ιεηηνπξγίαο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε επειημία ιεηηνπξγίαο αθνξά  ηελ 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο ίδηαο νκάδαο πξντφλησλ κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ 

πιψλ θαη  γξακκψλ παξαγσγήο. Η επειημία απηνχ ηνπ ηχπνπ επηηξέπεη ηνλ επθνιφηεξν 

θαη πην γξήγνξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηε ζσξάθηζε ηεο παξαγσγήο 

έλαληη απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ. Η επειημία ιεηηνπξγίαο απνηειεί ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε, ην νπνίν απνδίδεηαη ζε 
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απηά θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπο, πάληα κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

 Η ζπλέληεπμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δξγνζηαζίνπ θαη ηεο Γηεπζχληξηαο 

παξαγσγήο δελ απέδσζε ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

επειημίαο. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ Quality Function Deployment (QFD). Όπσο αλαιχζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ε κέζνδνο QFD απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ επεμεξγαζίαο ελφο πξντφληνο ή 

εμαξηήκαηνο, πάληα κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Καηά ηε κέζνδν 

QFD νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν πίλαθα. Η 

παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηνλ πίλαθα επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο 

θαη ηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ιερζεί φηη ε κέζνδνο QFD επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα νξγαλψζεη θαη λα αλαιψζεη ηνπο δηαζέζηκνπο παξαγσγηθνχο ηεο 

πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

 

 Σέινο, απφ ηνλ Πίλαθα 9 θαίλεηαη ε έιιεηςε απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζε 

εξγαιεία ησλ κεραλψλ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε ζεσξία νδεγεί ζε κε 

επέιηθην παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα δελ είλαη ξεαιηζηηθφ 

γηα ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, αθνχ ν παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο δελ απαηηεί θαη δελ 

δηαζέηεη ηδηαίηεξα εξγαιεία. 
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6.1.2 Βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο 

 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) απνηειεί βαζηθφ εθφδην γηα ηε βειηίσζε θαη 

δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο θαη ζπλεπψο ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ ηεο ΠΠΚ απφ ηελ 

επηρείξεζε. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Krajewski and Ritzman (2002); Heizer and 

Render (2004)) ε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) 

θηλείηαη ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο. Απηνί είλαη: 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ 

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζηνλ ηνκέα ηεο Πνηφηεηαο έδεημε φηη ε επηρείξεζε 

εθαξκφδεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κεζφδνπο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Αληηζέησο, ε κειέηε ηεο επηρείξεζεο έδεημε φηη κε εμαίξεζε ην κέηξν ηεο 

νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο, ε ΚΡΙ ΚΡΙ δελ εθαξκφδεη θαλέλα απφ ηα κέηξα εζηίαζεο 

ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ. Η πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν άμνλα εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ γίλεηαη ρσξίο νινθιεξσκέλν ζρέδην θαη 

ρσξίο δηαθξηηνχο ζηφρνπο. 

Γηα ηελ επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ ζεσξεηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο ΠΠΚ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πνηφηεηαο, κε ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ΚΡΙ 

ΚΡΙ θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο 10 πνπ αθνινπζεί 

ζηελ επφκελε ζειίδα. 
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Πίλαθαο 17 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο, βηβιηνγξαθία θαη κειέηε πεξίπησζεο ΚΡΙ ΚΡΙ. 

 Μέηξν ή Μέζνδνο Βειηίσζεο ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο ΠΠΚ 

Καηεγνξία Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο Βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ. 

πζηήκαηα πνηφηεηαο 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) κε εζηίαζε ζε: 

1. Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο κε: 

 πκκφξθσζε ζε βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Απμεκέλε αμία πξντφλησλ γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 Καηαιιειφηεηα πξντφλησλ σο πξνο ηε ρξήζε 

 Τπνζηήξημε θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά 

 Καηάιιειε αηζζεηηθή ηνπ πξντφληνο 

2. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

Θα αλαιπζεί μερσξηζηά ζηελ επφκελε παξάγξαθν 

3. Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ κε: 

 Δηζαγσγή θαη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ SPC 

 Καζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SPC 

 Οκάδεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ 

 Υξήζε εξγαιείσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο 

 Οξγαλσζηαθή ελδπλάκσζε 

 

Μεξηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(ΓΟΠ). Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δθαξκφδεη κέηξα πνπ αθνξνχλ: 

 πκκφξθσζε ζε βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Απμεκέλε αμία πξντφλησλ γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 Τπνζηήξημε θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά 

 Καηάιιειε αηζζεηηθή ηνπ πξντφληνο 

Γελ εθαξκφδεη κέηξα πνπ αθνξνχλ: 

 Καηαιιειφηεηα πξντφλησλ σο πξνο ηε ρξήζε 

 

2. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ επίηεπμή ηεο ΠΠΚ, 

ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αλαιπζεί ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν. 

 

3. Γηα ηελ εζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη 

πξντφλησλ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη κφλν ην κέηξν ηεο 

νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο. 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 10 δηαθξίλεηαη ε έιιεηςε ελφο βαζηθνχ κέηξνπ πνπ απνζθνπεί 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεζζάξσλ βαζηθψλ κέηξσλ  πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ. Σα 

παξαπάλσ κέηξα ζρνιηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε. 

Όπσο επίζεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ΠΠΚ αιιά θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζπλνρήο ηεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

Δθπαίδεπζεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αλαιπζεί θαη ζα ζπδεηεζεί 

μερσξηζηά ζηελ επφκελε παξάγξαθν απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

Καηαιιειόηεηα πξντόλησλ σο πξνο ηε ρξήζε 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε θαηαιιειφηεηα ελφο πξντφληνο 

σο πξνο ηε ρξήζε αθνξά ην πφζν θαιά έλα πξντφλ εμππεξεηεί ηελ επηδησθφκελε ρξήζε 

ηνπ απφ ηνλ πειάηε.  

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ έδεημε φηη ππεχζπλνη γηα ηελ έξεπλα θαη ζέζπηζε ηνπ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη νη Γηεπζπληέο ησλ 

Σκεκάησλ Μάξθεηηλγθ θαη Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο,  ελψ ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηνπ ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαη θαηαγεγξακέλε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη 

ζέζπηζεο ηνπ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ, ελψ ε δηαζθάιηζε πξαγκαηνπνηείηαη σο 

κέξνο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. 

Γηα ηελ πην δνκεκέλε πξνζέγγηζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ, 

θξίλεηαη επαξθήο ε δνκή ηεο νκάδαο ζηειερψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΚΡΙ ΚΡΙ θαη 

πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε ησλ δεηθηψλ θαηαιιειφηεηαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

πνπ απέδσζε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  
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Δζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηώλ θαη πξντόλησλ 

Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο ηξείο άμνλεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ αθνξά 

ηελ εζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ αξρή απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ε ΚΡΙ ΚΡΙ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο 

πξνο ηελ ιήςε κέηξσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη θαη 

ζρνιηάδνληαη ηα αληίζηνηρα κέηξα γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ειιείςεσλ κε ζηφρν ηελ 

επζπγξάκκηζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο αξρέο ηεο ΠΠΚ. 

 

Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ SPC     

Σν παξφλ κέηξν αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ηαηηζηηθνχ Διέγρνπ Γηεξγαζηψλ (SPC) θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εξγαιείνπ. Όπσο είλαη γλσζηφ 

απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε ρξήζε ηνπ SPC ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο 

θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηνπο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπ SPC ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ ηπραίσλ ή 

θπζηθψλ δηαθπκάλζεσλ πνηφηεηαο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη είλαη απνηέιεζκα θαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

  

Καζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SPC 

 Σν δεχηεξν πξνηεηλφκελν κέηξν επίηεπμεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο πνηφηεηαο 

αθνξά ηελ εηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο SPC ζηηο θαζεκεξηλέο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε θξίζηκσλ ζηφρσλ 

πνηφηεηαο ζε απηέο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο ηελ επζχλε έρεη ε 

Γηεχζπλζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  
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Οκάδεο εξγαζίαο θαη ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Σν ηξίην πξνηεηλφκελν κέηξν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο 

πνηφηεηαο αθνξά ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο κε ζπκκεηέρνληεο απφ φια ηα 

επίπεδα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

Υξήζε εξγαιείσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ από ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 

 χκθσλα κε ην ηέηαξην πξνηεηλφκελν κέηξν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο, νη νκάδεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κέηξνπ, θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Σν πην απνηειεζκαηηθφ θαη επξέσο δηαδεδνκέλν εξγαιείν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε απνηειεί ν θχθινο βειηίσζεο πνηφηεηαο ηνπ Deming, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα. Σα 

ζηάδηα απηά είλαη ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ (Plan), ην ζηάδην εθαξκνγήο (Do), ζηάδην 

ειέγρνπ (Check) θαη ην ζηάδην πινπνίεζεο (Act). Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαβαζκηζκέλεο πνηνηηθά δηεξγαζίαο είλαη ζεηηθά, ηφηε ε νκάδα έξγνπ θαηαγξάθεη ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί σο δνθηκαζηηθά γίλνληαη πιένλ κφληκα. Αλ 

ρξεηαζηεί ηα κέιε ηεο νκάδαο παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ 

ζηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη ν άκεζνο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή 

ηεζζάξσλ παξαπάλσ κέηξσλ απφ ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ ηεο δηεξγαζηψλ. ην θεθάιαην ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο 

πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. 



128 
 

6.1.3 Αλαβάζκηζε θαη εμέιημε ηνπ Πξνζσπηθνύ 

 Η ηξίηε νκάδα κέηξσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

ΠΠΚ αθνξά θαη εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Η 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έδεημε πσο θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηέρεη ε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο. Η 

επίηεπμε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αιιαγήο 

ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο αηνκηθήο εμέιημεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ θεληξηθφ 

ξφιν θαηέρεη ε θαιά νξγαλσκέλε θαη δνκεκέλε εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο επηρείξεζεο. Οη κέζνδνη πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο απηέο εληνπίδνληαη ζηε ζεσξία, ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

(Ξεξνηχξε (2010); Armstrong (2006); Grant (1996)). Απηέο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 ρεδηαζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

 Σαπηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο κε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» 

 Γηνίθεζε ηεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο 

 

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο έδεημε φηη ε επηρείξεζε δελ 

εθαξκφδεη νινθιεξσκέλα θακία απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ κεζφδνπο. Δδψ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο επζπγξάκκηζεο κε 

ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο απφ ην λενζχζηαην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, αιιά ππάξρεη 

αθφκε αξθεηά κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο.  

Γηα ηελ επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ ζεσξεηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο ΠΠΚ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δθαπίδεπζεο, κε ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ΚΡΙ 

ΚΡΙ θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο 11 πνπ αθνινπζεί 

ζηελ επφκελε ζειίδα. 
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Πίλαθαο 18 

Μέηξα θαη Μέζνδνη ΠΠΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε θαη εμέιημε ηνπ Πξνζσπηθνχ, βηβιηνγξαθία θαη κειέηε πεξίπησζεο ΚΡΙ ΚΡΙ. 

 Μέηξν ή Μέζνδνο Βειηίσζεο ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο ΠΠΚ 

Καηεγνξία Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο Βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ. 

Πνιηηηθή Δθπαίδεπζεο 

Μέζνδνη πινπνίεζεο ηεο Πνιηηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχλ:  

1. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε: 

 Καηαλφεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

 Θέζπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δπηινγή εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο 

 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

2. Σαπηνπνίεζε επηρείξεζεο κε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» κε: 

 Δλζπλείδεηε εγεζία 

 Οξγαλσζηαθή ελδπλάκσζε 

 Ιζρπξή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κε ζαθείο ζηφρνπο θαη  

ζηξαηεγηθή 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Γεκηνπξγία επέιηθησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

Μεξηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο ηεο Πνιηηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 Διιηπή κέηξα θαηαλφεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

 πλεπψο ειιηπείο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

 Λαλζαζκέλε επηινγή εθπαηδεπηψλ 

 Αλάγθε δηεχξπλζεο ησλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο 

 Διιηπή κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 

2. Σαπηνπνίεζε επηρείξεζεο κε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» 

 Αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ κέηξνπ ηεο «νξγαλσζηαθήο 

ελδπλάκσζεο» κε εθαξκνγή θαη ζηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο 

εξγαδνκέλσλ. 

 

 

πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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Πίλαθαο 18 

πλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

 

3. Γηνίθεζε ηεο Γλψζεο κε: 

 Μέζνδνη δεκηνπξγίαο γλψζεο 

 Μέζνδνη ζπιινγήο θαη απεηθφληζεο γλψζεο 

 Μέζνδνη κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηαθνξάο γλψζεο 

 Μέζνδνη εθαξκνγήο γλψζεο 

 

3. Γηνίθεζε ηεο Γλψζεο 

 Αδπλακία δεκηνπξγίαο γλψζεο ιφγσ απνπζίαο Σκήκαηνο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Απφ ηνλ Πίλαθα 11 δηαθξίλνληαη θαζαξά νη ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα αλαβάζκηζεο 

θαη εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ. ηε ζπλέρεηα νη παξαπάλσ ειιείςεηο 

ζρνιηάδνληαη θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ θάιπςή ηνπο κε αληίζηνηρα κέηξα. Αξρηθά 

αλαιχνληαη νη ειιείςεηο πνπ εληνπίζζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ θαη πξνηείλνληαη αληίζηνηρα κέηξα. 

 

Ειιηπή κέηξα θαηαλόεζεο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

ε επίπεδν επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνξξένπλ απφ 

ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Έσο 

θαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη θαη ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πην πάλσ ηθαλνηήησλ. 

ε επίπεδν ζέζεο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

θάζε ζέζεο εξγαζίαο σο πξνο ηηο πθηζηάκελεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηεο 

ζε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ΚΡΙ ΚΡΙ, εθηφο ησλ κέηξσλ πνπ ήδε 

εθαξκφδεη, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηε ρξήζε ησλ πεξηγξαθψλ θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο 

εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλαληήζεηο κε νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Σέινο, 

ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε νη ζπδεηήζεηο κε εξγαδνκέλνπο πςειψλ 

επηδφζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ πςειή ηνπο απφδνζε. 

Σέινο, ζε επίπεδν αηφκνπ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηε 

ζχγθξηζή ηνπο κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ. 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ απφδνζεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ ήδε εθαξκφδεη θαη λα πξνσζήζεη ην κέηξν ησλ απηναμηνινγήζεσλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο νπνίεο νη ίδηνη αμηνινγνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. 
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Ειιηπείο εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

ε απηφ ην βήκα αλαιχνληαη θαη ζεζπίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ ζα 

ζεζπηζηνχλ πξέπεη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ πινπνηεί ην 

παξαπάλσ βήκα ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο 

επηρείξεζεο. Μφλν κεηά ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, δειαδή 

ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αληίζηνηρα πξνηάζεθαλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

ζα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη ζα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ζηφρν. 

 

Λαλζαζκέλε επηινγή εθπαηδεπηώλ 

Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο φηαλ νη αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Σελ επζχλε επηινγήο εθπαηδεπηψλ θέξεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. Έσο θαη ζήκεξα ε ΚΡΙ ΚΡΙ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη εζσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο, 

γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη αξθεηέο θνξέο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθφηεηα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ζηφρν. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πξέπεη λα ζπζηαζεί άκεζα 

επηηξνπή εζσηεξηθψλ εθπαηδεπηψλ βάζεη ζεσξεηηθήο αιιά θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο.   

 

Αλάγθε δηεύξπλζεο ηωλ κεζόδωλ εθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ΚΡΙ ΚΡΙ, δηαδξακαηίδεη ε 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 
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πξνσζνχλ ηε ζπλερή κάζεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ, ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ ηδεψλ. 

ήκεξα, ε ΚΡΙ ΚΡΙ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε κε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ππφ κνξθή βνεζνχ αληίζηνηρνπ 

πεπεηξακέλνπ πξντζηακέλνπ, ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή εμάζθεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

κε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation), ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο 

(coaching) θαη ηέινο ηελ εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο απφ κέληνξα (mentoring). 

Δπίζεο, ε ΚΡΙ ΚΡΙ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ εθπαίδεπζε 

κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ, ηελ εθπαίδεπζε επαηζζεζίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε 

κέζσ θέληξσλ αμηνιφγεζεο.  

 

Ειιηπή κέηξα αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ ζπλερή 

επζπγξάκκηζε ηεο κε ηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Η ΚΡΙ ΚΡΙ, εθηφο ησλ κέηξσλ πνπ ήδε εθαξκφδεη, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο βάζεη απφθηεζεο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ κε 

εμέηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε βάζεη 

βειηίσζεο νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ ιφγσ επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα 

κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ρξήζε δεηθηψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ελαξκνληζκέλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ειιείςεηο πνπ εληνπίζζεθαλ σο πξνο ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ κε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» θαη πξνηείλνληαη ηα αληίζηνηρα 

κέηξα.  

 

Με εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο «νξγαλωζηαθήο ελδπλάκωζεο» ζηηο θαηώηεξεο 

βαζκίδεο εξγαδνκέλωλ 

 Η κειέηε ηεο επηρείξεζεο έδεημε φηη ην κέηξν ηεο «νξγαλσζηαθήο 

ελδπλάκσζεο» είλαη νξαηφ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ, φρη 

φκσο ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ 

αλαιπζεί ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεχξπλζε θαη ε 

πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ ζε φια ηα επίπεδα εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σέινο, αλαιχνληαη νη ειιείςεηο ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ σο πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο Γλψζεο 

θαη πξνηείλνληαη ηα αληίζηνηρα κέηξα.  

 

Αδπλακία δεκηνπξγίαο γλώζεο  

Η κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ απέδσζε κηα βαζηθή έιιεηςε ε νπνία νδεγεί ζηελ αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο λα παξάγεη γλψζε. Η ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε αθνξά ηελ απνπζία Σκήκαηνο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε 

λα πεηξακαηηζζεί κε λέεο πξψηεο χιεο, λέα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη λέεο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο κε ζηφρν ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ε άκεζε ίδξπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε.  
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7 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εζηίαζε ζηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπ κνληέινπ ηεο Παξαγσγήο Παγθφζκηαο Κιάζεο (ΠΠΚ) πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά  ζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ ηεο Βηνκεραλίαο Γάιαθηνο ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ.  

 

7.1 πκπεξάζκαηα 

 

Όπσο απνδείρζεθε, ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ΠΠΚ απνηειεί κηα αμηφπηζηε θαη 

δνθηκαζκέλε κέζνδν πξνεηνηκαζίαο θαη ζσξάθηζεο κηαο παξαγσγηθήο επηρείξεζεο ηνπ 

θιάδνπ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηηο άθξσο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΠΠΚ θηλείηαη ζε ηξεηο θεληξηθνχο 

άμνλεο νη νπνίνη αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο Παξαγσγήο, ηε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε 

ηεο Πνηφηεηαο θαη ηελ εμέιημε ηνπ Πξνζσπηθνχ. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ 

αξρψλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη νπζηαζηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

Η αλαζθφπεζε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο απέδσζε κηα πιήξε ιίζηα κέηξσλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ ηεο ΠΠΚ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Η ζπγθεθξηκέλε 

ιίζηα έρεη ήδε παξνπζηαζηεί, γηα ιφγνπο ζπλνρήο θαη δνκήο, ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

Αληίζηνηρα ε κειέηε ηεο ΚΡΙ ΚΡΙ έδεημε φηη ε επηρείξεζε εθαξκφδεη αξθεηά 

απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα, ρσξίο φκσο λα δηαζέηεη έλα ζπλνιηθφ πιαίζην κέηξσλ ή 
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θάπνην ζρέδην πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ ελαξκφληζή ηεο επηρείξεζεο κε ηηο αξρέο ηνπ 

κνληέινπ ΠΠΚ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ην θχξην παξαδνηέν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη κηα 

αλαιπηηθή θαη άξηηα εκπεξηζηαησκέλε ιίζηα κέηξσλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζεη ε επηρείξεζε, σο ζπκπιεξσκαηηθά ησλ κέηξσλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηεί,  γηα 

ηελ πιήξε ελαξκφληζε ηεο κε ηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ Παξαγσγήο Παγθφζκηαο Κιάζεο. 

Σα κέηξα απηά πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ θαη ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ιίζηα ππφ κνξθή πίλαθα, 

αλά ηνκέα εθαξκνγήο θαη αλά θαηεγνξία κέηξνπ.  
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Πίλαθαο 19 

Πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ πιήξε ελαξκφληζε ηεο Βηνκεραλίαο Γάιαθηνο ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Δ. κε ηηο αξρέο ηεο Παξαγσγήο Παγθφζκηαο Κιάζεο.  

 Μέηξν ή Μέζνδνο Βειηίσζεο ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο ΠΠΚ 

Σνκέαο Καηεγνξία Μέηξν 

Παξαγσγή 

Οξγάλσζε θαη Έιεγρνο Παξαγσγήο 

Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ αξρψλ Ληηήο Παξαγσγήο (Lean production) κε 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ Just In Time (JIT). Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ πνπ 

αθνξνχλ: 

 Ρνή πιηθψλ βάζεη ηεο κεζφδνπ Pull γηα φια ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

 πζηεκαηηθή κείσζε ησλ ρξφλσλ αιιαγήο κεραλψλ ρξήζε ηεο ηερληθήο 

Single Minute Exchange of Dies (SMED). 

Γηεμαγσγή ηεο Παξαγσγήο 

Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ελφο Δπέιηθηνπ πζηήκαηνο Παξαγσγήο (FMS). Λήςε 

επηπξφζζεησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ: 

 Βειηίσζε ηεο επειημίαο απνζήθεπζεο κε εθαξκνγή πζηήκαηνο 

Απηφκαηεο Απνζήθεπζεο (AMHS) πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη 

ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Βειηίσζε ηεο επειημίαο ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Quality 

Function Deployment (QFD) θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ. 

πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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Πίλαθαο 19 

πλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

Πνηφηεηα Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ: 

 Σήξεζε εηδηθήο νκάδαο γηα θαζηέξσζε θαη παξαθνινχζεζε δεηθηψλ 

θαηαιιειφηεηαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηε ρξήζε. 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ: 

 Δηζαγσγή θαη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ SPC. 

 Καζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SPC. 

 Οκάδεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ. 

 Υξήζε εξγαιείσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 

Πξνζσπηθφ 
ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ: 

 Κάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 Κάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε επίπεδν ζέζεο κε ρξήζε ησλ 

πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ ζέζεο εξγαζίαο, ζπλαληήζεηο κε νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ, ζπδεηήζεηο κε εξγαδνκέλνπο πςειψλ επηδφζεσλ. 

 Κάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε επίπεδν αηφκνπ κε δεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ αμηνινγήζεσλ απφδνζεο θαη  εθαξκνγή απηναμηνινγήζεσλ 

εξγαδνκέλσλ.  

πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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Πίλαθαο 19 

πλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

Πξνζσπηθφ 
ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ επηινγή εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ: 

 χζηαζε επηηξνπήο εζσηεξηθψλ εθπαηδεπηψλ γηα θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ 

αλαγθψλ εθπαίδεπζεο. 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο 

θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ: 

 Δθπαίδεπζε κε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ππφ κνξθή βνεζνχ 

αληίζηνηρνπ πεπεηξακέλνπ πξντζηακέλνπ. 

 Δθπαίδεπζε κε πξαθηηθή εμάζθεζε 

 Δθπαίδεπζε κε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation) 

 Δθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο (coaching) 

 Δθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο απφ κέληνξα (mentoring) 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο 

αλψηεξσλ ζηειερψλ: 

 Δθπαίδεπζε κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ 

 Δθπαίδεπζε επαηζζεζίαο 

 Δθπαίδεπζε κέζσ θέληξσλ αμηνιφγεζεο  

πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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Πίλαθαο 19 

πλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

Πξνζσπηθφ 

ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

 Βάζεη απφθηεζεο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ κε εμέηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Βάζεη βειηίσζεο νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ ιφγσ επίδξαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ρξήζε δεηθηψλ. 

Σαπηνπνίεζε επηρείξεζεο κε «Οξγαληζκφ πνπ 

καζαίλεη» 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή Οξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο 

 Γηεχξπλζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο θαη ζηηο 

ρακειφηεξεο βαζκίδεο πξνζσπηθνχ. 

Γηνίθεζε ηεο Γλψζεο 

Λήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ Γεκηνπξγία Γλψζεο 

 Ίδξπζε Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 
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7.2 Πξνηάζεηο 

 

ε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ κέηξσλ 

επίηεπμεο ηεο ΠΠΚ απφ ηε Βηνκεραλία Γάιαθηνο ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΔ πνπ έρνπλ πξνθχςεη, 

πξνηείλεηαη ε αλαζθφπεζε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο 

ζρεδίνπ εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ κέηξσλ απφ ηελ επηρείξεζε. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεη δηαθξηηά βήκαηα εθηέιεζεο, ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο αλά βήκα, ρξνληθή 

δηάξθεηα θάζε ελέξγεηαο θαη βήκαηνο, απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη ππεχζπλα ζηειέρε γηα 

ηελ πινπνίεζε θάζε ελέξγεηαο ή βήκαηνο. 
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