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Περίληψη 
Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και με μεγαλύτερο ρυθμό αναπτύσσονται και 

εφαρμόζονται νέες καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή, κυρίως από τις προηγμένες 

βιομηχανικές χώρες και ιδιαίτερα τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό, σε 

συνδυασμό με τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση της 

αγοράς, έχει σαν αποτέλεσμα οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν 

έναν σκληρό ανταγωνισμό που φτάνει μέχρι του σημείου να τίθεται θέμα επιβίωσης τους. Το 

ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι το πώς οι ΜΜΕ μπορούν να δημιουργήσουν νέες 

προοπτικές λειτουργίας και να οδηγηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ευελιξίας της παραγωγής, εξασφαλίζοντας βιωσιμότητα μέσα από την συνεχή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Την απάντηση έρχεται να δώσει η τεχνολογία CIM, η οποία έχει 

αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και εφαρμόζεται ήδη στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. 

Μια τεκμηριωμένη χρήση του CIM εστιάζεται στη δημιουργία πλεονεκτημάτων έναντι του 

ανταγωνισμού. Ο σχεδιασμός όμως, ενός συστήματος CIM εξαρτάται από την ίδια την 

επιχείρηση και γι’ αυτό το λόγο δεν προσφέρεται τυποποιημένο, αλλά πάντοτε εξειδικευμένο 

στις απαιτήσεις της επιχείρησης.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύσσεται ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τις ΜΜΕ για το σχεδιασμό και την ένταξη του CIM στην εκάστοτε 

επιχείρηση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη του μοντέλου είναι η 

μέθοδος της «Πολυδικτυωμένης Σκέψης», η οποία χρησιμοποιεί την οπτικοποιημένη 

παράσταση πολύπλοκων φαινομένων και σχέσεων που απεικονίζονται σε 

αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές. Το μοντέλο αναλύει μεθοδικά τις λειτουργίες όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης με όλες τις αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις με στόχο τη 

δημιουργία διασυνδεδεμένης δομής όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Στην ανάπτυξη του μοντέλου λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες, οι οποίες απορρέουν από 

συνεντεύξεις με επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος και αφορούν την υπάρχουσα 

κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς και οι εμπειρίες 

επιχειρήσεων που έχουν ήδη εντάξει την τεχνολογία CIM ή τουλάχιστον κάποια τμήματα 

(υποσυστήματα) του CIM.  

Επίσης, στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται και νέες μελλοντικές τάσεις που 

βρίσκονται σε εξέλιξη για την λειτουργία και τη δομή των επιχειρήσεων και περιγράφονται οι 

νέες μορφές ανταγωνιστικών σχημάτων επιχειρήσεων όπως Clusters, Virtual Factory, Fractal 

Factory, Mobile Factory. Τέλος, εφαρμόζεται το μοντέλο που αναπτύχθηκε σε παραγωγική 
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μονάδα του κλάδου κατασκευής ειδών Θέρμανσης και Επισμαλτώσεων και καταγράφονται οι 

εμπειρίες από την ένταξη της τεχνολογίας CIM καθώς και η δημιουργία Δικτύου 

Επιχειρήσεων (δομή cluster). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται νέες καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή, 

κυρίως από τις προηγμένες βιομηχανικές χώρες. Η Ε.Ε. με μια σειρά από ερευνητικά 

προγράμματα προωθεί την ένταξη των τεχνολογιών αυτών με έμφαση στις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Νέα τεχνολογικά πεδία που στηρίζονται κυρίως στην καινοτομία και 

στις νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν στρατηγική επιλογή 

ανάπτυξης της Ε.Ε. και μετά από την Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει τεθεί ως στόχος, η Ε.Ε. 

να γίνει πρώτη στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της μέχρι το έτος 2012. 

Η τεχνολογία CIM (Computer Integrated Manufacturing) μέσα από μια σειρά 

προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, όπως το ESPRIT 1, ESPRIT 2, BRITE – EURAM και 

IST, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την ένταξη αυτής στις ΜΜΕ με στόχο την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, και των άλλων χωρών 

της Άπω Ανατολής. Με την είσοδο δε της Κίνας  στην παγκόσμια αγορά οι νέες  τεχνολογίες 

αποτελούν επιτακτική ανάγκη ακόμα και για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. 

Επίσης νέοι όροι στην Διοίκηση των επιχειρήσεων όπως Virtual Factory, Clusters, 

Mobile Factory και άλλες νέες επιχειρηματικές μορφές εφαρμόζονται στην παραγωγή, για να 

προσαρμόσουν τις παραδοσιακές δομές των εργοστασίων στα νέα δεδομένα της Τεχνολογίας 

και του Management. 

Η ένταξη και εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών απαιτεί εκπαίδευση και καθοδήγηση 

όλων των συμμετεχόντων. Την εκπαίδευση αυτή ανέλαβαν Κέντρα Εκπαίδευσης και 

Μεταφοράς Τεχνολογίας, τα οποία δημιουργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό σε διάφορες χώρες με 

υποδειγματική λειτουργία αυτή του Κέντρου Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας στην 

Ελβετία. (CIM – Bildungs – und Technologie – Verbund Ostschweiz und Fuerstentum 

Liechtenstein). Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας, με τον 

Ερευνητικό Τομέα της Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής διαθέτει την τεχνογνωσία για 

να αναλάβει και να υλοποιήσει επιτυχώς την εκπαίδευση του προσωπικού των ΜΜΕ.  
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1. Εισαγωγή 
 
1.1 Διατύπωση του προς επίλυση προβλήματος 

1.1.1 Το παραγωγικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα  

«Πριν δύο χρόνια ήμουν ακόμα ο πιο φθηνός στην αγορά. Σήμερα είμαι με τις ίδιες 

τιμές των προϊόντων μου ο πιο ακριβός». Αυτή την διαπίστωση έκανε ένας επιχειρηματίας 

μιας ΜΜΕ σε συζήτηση που έγινε κατά την επίσκεψη στην επιχείρησή του. 

Ο συνεχής αυξανόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο και η συνεχής 

διαφοροποίηση των απαιτήσεων της αγοράς με προϊόντα σύμφωνα με τις επιθυμίες των 

καταναλωτών δημιουργεί νέες προκλήσεις στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Η εισαγωγή νέων 

καινοτόμων παραγωγικών τεχνολογιών δημιουργεί νέες συνθήκες οργάνωσης και χρήσης 

σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού  με στόχο κυρίως την επίτευξη υψηλότερης ευελιξίας 

στην παραγωγή προϊόντων. Η ποικιλία και η αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων 

προϊόντων με διαφορετικές παραλλαγές αποτελεί σήμερα ένα από τα κύρια εργαλεία 

Μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης. Με την εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM  και άλλων 

καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης των 

νέων αυτών δεδομένων στην παγκόσμια αγορά. 

Η ψηφιακή και πολύ γρήγορη διακίνηση πληροφοριών σε συνδυασμό με τη γρήγορη 

και φθηνή μεταφορά των προϊόντων ανά τον κόσμο, κυρίως από τις χώρες χαμηλού κόστους, 

έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Ελλάδα αλλά και στην Δυτική Ευρώπη. Οι 

παραγωγικές επιχειρήσεις στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας υφίστανται έντονα 

τον παγκόσμιο και πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό. Μέσα από αυτές τις  απρόβλεπτες 

αλλαγές οι ΜΜΕ της χώρας θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους και να κάνουν χρήση 

των νέων καινοτόμων μεθόδων παραγωγής. Ιδιαίτερα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τάσεις 

και το νέο διαμορφούμενο περιβάλλον δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω : 

• Η νέα πρώτη ύλη της παραγωγής είναι η πληροφορία. Από την Βιομηχανική εποχή 

έχουμε μεταβεί πλέον στην εποχή και κοινωνία της Πληροφορίας (Naisbitt [106]). 

• Απαιτούνται:  

o Επενδύσεις υψηλού κόστους για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση της 

παραγωγής. 

o Ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, γνώσης και κατάλληλων 

δεξιοτήτων. 
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o Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο (π.χ. 

Clusters, Virtual Factory). 

Επίσης σε σχέση με τις νέες μορφές αγορών οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη ότι : 

• Ο ανταγωνισμός από ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού 

είναι πολύ έντονος. 

• Η δημιουργία μεγάλων ισχυρών επιχειρήσεων απειλεί με εξαφάνιση τις ΜΜΕ. 

• Υπάρχει μεγάλη και μερικές φορές ανεξέλεγκτη εισαγωγή προϊόντων που δεν τηρούν τις 

προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας και είναι αμφίβολης ποιότητας, όπως από τις 

Ανατολικές χώρες και χώρες της Άπω Ανατολής κυρίως χαμηλού εργατικού κόστους. 

• Ο χρόνος παράδοσης και η ευελιξία της παραγωγής αποτελούν έναν σημαντικό 

παράγοντα αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. 

• Απαιτείται διεύρυνση των κλασσικών παραδοσιακών αγορών με νέες και έντονη 

εξωστρέφεια. Αλλιώς κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση άλλων χωρών στην εγχώρια 

αγορά τους. 

• Χρειάζεται νέα αντιμετώπιση των μεθόδων πωλήσεων έχοντας αντιληφθεί πλέον ότι ο 

καταναλωτής έχει μεγαλύτερη δύναμη διαπραγμάτευσης απ’ ότι η παραγωγική 

επιχείρηση. Η επιχείρηση αδυνατεί πλέον να επιβάλει τα προϊόντα της στους 

καταναλωτές αλλά πρέπει να καλύψει τις εξειδικευμένες επιθυμίες τους. 

• Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες προδιαγραφές που έχουν σχέση με την οικολογική 

συμπεριφορά και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων. 

  Όλα τα παραπάνω δημιουργούν απαιτήσεις νέων συνθηκών λειτουργίας των 

παραγωγικών επιχειρήσεων με αυξημένη την πολυπλοκότητα και την δομή της παραγωγικής 

διαδικασίας και εντός και εκτός της επιχείρησης. Οι προκλήσεις που τίθενται στην διοίκηση 

της επιχείρησης αλλά και στους εργαζόμενους, συνεχώς αυξάνονται και απαιτούν νέα 

αναβαθμισμένα προσόντα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα της 

λειτουργίας δημιουργεί ανασφάλεια στον επιχειρηματία και οι ανάγκες σε υψηλού ρίσκου και 

υψηλού κόστους επενδύσεις δημιουργούν χρηματοοικονομικά προβλήματα που δύσκολα 

αντιμετωπίζονται και οδηγούν την επιχείρηση σε απρόβλεπτες καταστάσεις σε σχέση με την  

επιβίωσή της. Όμως η αδράνεια και η μη λήψη αποφάσεων είναι σίγουρα η χειρότερη 

επιλογή.  

Γενικότερα αυξάνονται οι απαιτήσεις στη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική 

συμπεριφορά λειτουργίας της επιχείρησης. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων γίνεται συνεχώς 
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μικρότερος και οι τύποι των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά αυτών συνεχώς 

μεταβάλλονται. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλή ποιότητα και χαμηλή τιμή θέτει 

τις επιχειρήσεις σε έναν κυκλώνα αδυσώπητου ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η αυτοκινητοβιομηχανία τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμια κλίμακα που 

καταδεικνύει σαφέστατα τις τάσεις αυτές. Συνεχώς εμφανίζεται αυξανόμενος αριθμός 

μοντέλων σε χαμηλότερες τιμές και με μικρότερο κύκλο ζωής συγκρινόμενο με τις 

προηγούμενες δεκαετίες. Επίσης σημαντικό είναι ότι ο καταναλωτής απαιτεί συνεχώς 

μικρότερους χρόνους παράδοσης, κάτι το οποίο δυσχεραίνει πολύ  τον προγραμματισμό και 

τον έλεγχο της παραγωγής (Bronner [18]). 

 

1.1.2 Προβλήματα προς επίλυση στο νέο παραγωγικό περιβάλλον 

Η αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των 

προβλημάτων προσκρούει στην αντιφατικότητα των εν δυνάμει δυνατών επιλογών. Ως ένας 

στόχος τίθεται η προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας της επιχείρησης με την 

ορθολογική οργάνωση και εξοικονόμηση πόρων στην παραγωγή, ώστε να επιτευχθεί η 

μείωση του κόστους για να μπορεί να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός και ως άλλος στόχος 

τίθεται η αύξηση της ευελιξίας της παραγωγής για την ικανοποίηση των συνεχώς 

διαφοροποιούμενων απαιτήσεων των καταναλωτών, απαραίτητο στοιχείο για την εξασφάλιση 

και την αύξηση των πωλήσεων και αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση της επιχείρησης. 

Η βελτιστοποίηση και των δύο παραπάνω παραμέτρων της παραγωγής αποτελεί αντίφαση. 

Αυτό καταδεικνύεται από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός παραγωγικού μηχανήματος: 

“Ένα παραγωγικό μηχάνημα έχει την βέλτιστη παραγωγικότητα όταν παράγει σταθερά το 

ίδιο προϊόν. Όταν υπάρχουν συνεχείς μεταβολές στο παραγόμενο προϊόν, τότε έχουμε 

νεκρούς χρόνους αναπροσαρμογής της παραγωγής και η παραγωγικότητα μειώνεται για το 

συγκεκριμένο προϊόν” (Malik [97]). 

Η απάντηση στο δίλημμα αυτό που τίθεται στην διοίκηση της επιχείρησης, δηλ. υψηλή 

παραγωγικότητα ή μεγάλη ευελιξία δίνεται με την ένταξη της τεχνολογίας CIM στην 

παραγωγική διαδικασία. Αυτό το όφελος δεν είναι το μοναδικό στην λειτουργία της 

επιχείρησης αλλά προκύπτουν και πολλά άλλα παράλληλα οφέλη και πλεονεκτήματα στην 

όλη διασυνδεδεμένη πλέον δομή των επιμέρους τμημάτων της παραγωγικής μονάδος. 

(Ruppert [123]). 
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Σχήμα 1.1: Σχέση Παραγωγικότητας και Πολυπλοκότητας 

Η ένταξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή με κυρίαρχη την τεχνολογία 

CIM αποτελεί την μόνη αποτελεσματική παρέμβαση στις παραγωγικές δομές μιας ΜΜΕ. 

Αυτό εξασφαλίζει την βελτίωση της θέσης της στην αγορά και την συνεχή αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της στα νέα διαμορφούμενα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης της 

αγοράς, όπου δρουν όλες οι χώρες που συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

Ως ανταγωνιστικότητα θεωρείται η δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει προϊόντα και 

υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα, μεγάλη ευελιξία, υψηλή παραγωγικότητα και χαμηλές τιμές, 

σε σύγκριση με άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 

 

1.1.3 Τάσεις μηχανοργάνωσης και ένταξης ψηφιακών τεχνολογιών στην λειτουργία των 

επιχειρήσεων  

Ο ρυθμός ανάπτυξης νέων θεωριών διοίκησης και τεχνολογιών παραγωγής είναι 

ασύλληπτα γρήγορος και οι επιχειρήσεις αδυνατούν πολλές φορές να παρακολουθήσουν τις 

ταχείες αυτές μεταλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Οι λειτουργίες σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης γίνονται πλέον με νέες συσκευές και 

μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Η ψηφιακή και ηλεκτρονική τεχνολογία και η εξέλιξη των 

μικροϋπολογιστών (σε χαμηλό κόστος) δημιούργησαν νέο εργασιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι ασύλληπτες δυνατότητες πληροφόρησης μέσω του Internet, το E – 

Commerce, το E – Business, η κινητή τηλεφωνία και η τεχνολογία CIM, δηλ. την ένταξη της 

χρήσης υπολογιστών και της πληροφορικής στην βιομηχανική παραγωγή (Koch [84]). Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα την διαμόρφωση νέου εργασιακού εξοπλισμού και περιβάλλοντος με 

κύριες τάσεις : 

• Χρήση προσωπικών υπολογιστών PC. 

• Χρήση ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας. 

• Χρήση λογισμικών υψηλών προδιαγραφών και δυνατοτήτων. 
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• Σημαντική μείωση κόστους αγοράς των χρησιμοποιούμενων συσκευών και 

μηχανημάτων. 

• Διασύνδεση των συσκευών σε εσωτερικά δίκτυα Intranet και εύκολη διακίνηση 

δεδομένων εντός και εκτός της επιχείρησης. 

• Ένταξη αυτοματισμών στην παραγωγική διαδικασία, χρήση νέων παραγωγικών 

μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας (PLC, ρομπότ, ευέλικτα συστήματα παραγωγής, 

αυτόματα συστήματα διακίνησης κ.τ.λ.) και χρήση έξυπνων βοηθητικών συσκευών 

για την συλλογή πληροφοριών από τα διοικητικά τμήματα και την παραγωγή (Factory 

Data Acquisition). 

• Αναδιανομή των ρόλων του προσωπικού και απαιτούμενη προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες εργασίας. 

• Αναγκαιότητα δια βίου εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων αλλά κυρίως των 

στελεχών διοίκησης της επιχείρησης. 

 

1.1.4 Προβλήματα που εμφανίζονται με την εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM 

Ο μεγάλος αριθμός των συστημάτων Software και Hardware που έχουν αναπτυχθεί και 

προσφέρονται στην αγορά έχουν δημιουργήσει μια δυσκολία στην επιλογή του κατάλληλου 

συστήματος, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας της δομής τους και των απαιτήσεων της 

διασύνδεσης μεταξύ τους σε μια ολοκληρωμένη μορφή. Η πληθώρα των πληροφοριών και 

των δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των διάφορων τμημάτων της 

επιχείρησης απαιτούν ενιαία ολοκληρωμένα συστήματα, κυρίως λογισμικά, τα οποία πρέπει 

να είναι συμβατά μεταξύ τους για να εξασφαλίζονται οι επαναληψιμότητες των ίδιων 

διαδικασιών. Π.χ. το λογισμικό τεχνικού σχεδιασμού CAD  θα πρέπει να είναι συμβατό και 

να συνεργάζεται με το λογισμικό της Διοίκησης Παραγωγής PPC και με το λογισμικό 

αυτοματοποιημένης παραγωγής CAM.  

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη από τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά θα 

πρέπει να γίνουν προσιτά και εφαρμόσιμα και στις ΜΜΕ. Ιδιαίτερα το δίλημμα 

παραγωγικότητα ή ευελιξία πρέπει να οδηγήσει σε νέες λύσεις όπου να συνδυάζονται οι 

λειτουργίες του εργοστασίου με την Τεχνολογία CIM, με στόχο την βέλτιστη λύση των 

προβλημάτων της παραγωγής. Όμως αυτό συνοδεύεται και από υψηλά ρίσκα τα οποία πρέπει 

να ληφθούν υπόψη για να γίνουν σωστές επιλογές και να παρθούν οι σωστές αποφάσεις, 

ώστε το ρίσκο να ελαχιστοποιηθεί. Οι αποφάσεις όμως πρέπει να ληφθούν άμεσα διότι η 

αδράνεια οδηγεί την επιχείρηση σε χειρότερες συνθήκες λειτουργίας. Το Σχήμα 1.2 δείχνει 
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Απαιτούμενος χρόνος
αντίδρασης με αυξανόμενη
πολυπλοκότητα

Διαθέσιμος χρόνος
αντίδρασης με αυξανόμενη
δυναμική μεταβολή

Χρόνος
αντίδρασης

1900 2010  
Σχήμα 1.2: Αυξανόμενη Πολυπλοκότητα και Δυναμική Εξέλιξη 

τις μεταβλητές και χαρακτηρίζει τις εξαρτώμενες αποφάσεις (Bleicher [15]). 

Το παραπάνω διάγραμμα επεξηγείται ως εξής :  

− Όταν η τεχνολογία και οι διάφορες μεταβολές που χρειάζονται στην επιχείρηση γίνονται 

πιο δύσκολες και πιο πολύπλοκες τότε απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αντιδράσει 

η διοίκηση και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό στην τελευταία εικοσαετία είναι 

καταφανές διότι οι ρυθμοί ανάπτυξης και η εξέλιξη της τεχνολογίας και του Management 

είναι πολύ υψηλοί. 

− Ο χρόνος στον οποίο θα πρέπει η διοίκηση της επιχείρησης να αντιδράσει στις 

τεχνολογικές μεταβολές και στην εξέλιξη νέων μεθόδων Management θα πρέπει συνεχώς 

να είναι μικρότερος, διότι οι συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού το επιβάλουν. 

− Από την τομή των δύο χαρακτηριστικών προκύπτει ο ενδεδειγμένος βέλτιστος χρόνος 

αντίδρασης στην εκάστοτε χρονολογία που παίρνονται οι αποφάσεις.  

− Η παράλληλη μετατόπιση των χαρακτηριστικών προς τα πάνω ή κάτω εξαρτάται από τις 

εκάστοτε συνθήκες της τεχνολογικής και διοικητικής στάθμης της επιστήμης και είναι μια 

συνεχώς μεταβαλλόμενη παράμετρος. 

 

1.1.5 Απαιτήσεις και αρμοδιότητες που τίθενται στην Διοίκηση για την λήψη 

αποφάσεων 

Οι ευθύνες της διοίκησης της επιχείρησης για την σωστή λήψη αποφάσεων σε ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με συνεχή αύξηση της πολυπλοκότητας των 
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τεχνολογιών και του Management είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο Bleicher [15] αναφέρει: «Οι 

σωστές επιλογές είναι πλέον πολυσύνθετες και ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις ικανότητες 

της Διοίκησης. Η επιβίωση των επιχειρήσεων έχει γίνει οριακή και μερικές φορές δεν μπορεί 

να αντιμετωπισθεί με επιτυχία. Οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση και πολλές 

επιχειρήσεις κλείνουν μη μπορώντας να αντέξουν τον ανταγωνισμό». 

Μερικοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τις νέες συνθήκες και παίρνουν αποφάσεις 

διαισθητικά χωρίς όμως να μπορούν να εκτιμήσουν την εξέλιξη της κατάστασης που θα 

διαμορφωθεί μελλοντικά. (Gomet & Probst [49]). Ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης 

αυτής προτείνει ο Malik [97] στο έργο του «Στρατηγικό Management πολύπλοκων 

Διοικητικών και Παραγωγικών Συστημάτων». 

 

1.2 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής 

Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι η δημιουργία ενός μοντέλου, 

μέσα από το οποίο αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την επιτυχή ένταξη 

των νέων τεχνολογιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αποτελεσματική αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που παρέχουν αυτές. Δύο βασικοί παράγοντες γεννούν την ανάγκη της 

δημιουργίας ενός τέτοιου μοντέλου: από την μια οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού που 

διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, κι από την άλλη το γεγονός ότι τα νέα συστήματα 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και δεν προσφέρονται τυποποιημένα. Το μοντέλο αυτό 

εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένη επιχείρηση στα πλαίσια της παρούσας ΔΔ και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τις ΜΜΕ για να τις διευκολύνει να εντοπίσουν τις επιμέρους αδυναμίες 

στις λειτουργίες τους και να προτείνει μία συνολική επίλυση όλων των προβλημάτων που 

συνδέονται με την ένταξη της τεχνολογίας  CIM. Μπορεί επίσης να καθοδηγήσει και να 

υποστηρίξει τις ΜΜΕ να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στην διοικητική και παραγωγική τους 

οργάνωση έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο περιβάλλον. Τέλος μπορεί να αποτελέσει ένα 

εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών για την στήριξη των επιχειρήσεων στις σωστές 

επιλογές συστημάτων και στην βέλτιστη απόδοση αυτών στην λειτουργία των επιχειρήσεων, 

διότι δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση και εκπαίδευση και αυτές οι νέες τεχνολογίες δεν 

γίνονται κατανοητές. Ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «οι τεχνικές δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών δεν μας έχουν γίνει ακόμη κατανοητές. Αιωρείται ο φόβος, η ανασφάλεια και η 

αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας. Επίσης δεν γνωρίζει κανείς τι αποτελέσματα και 

οφέλη θα προκύψουν για την επιχείρηση εάν εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία».  
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Όλα αυτά γίνονται μέσω της ανάλυσης και κατανόησης των τεχνικών χαρακτηριστικών 

των συστημάτων όπως το ολοκληρωμένο διαδικτυωμένο σύμπλεγμα της τεχνολογίας CIM 

και λαμβάνοντας υπόψη τις δομές των κλασσικών ΜΜΕ. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη του μοντέλου είναι η μέθοδος της «Πολυδικτυωμένης 

Σκέψης» σύμφωνα με το ερευνητικό έργο των ερευνητών Gomez & Probst [49]. Αυτή η 

μέθοδος χρησιμοποιεί την οπτικοποιημένη παράσταση πολύπλοκων φαινομένων και σχέσεων 

που απεικονίζονται σε αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές. Την μέθοδο αυτή έχουν 

χρησιμοποιήσει και άλλοι ερευνητές, όπως ο Ulrich [155], o Hinterhuber [69] και  ο Pumpin 

[117] στα έργα τους που αναφέρονται στις Στρατηγικές Μεθόδους Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Επίσης χρησιμοποιούνται οι εμπειρίες επιχειρήσεων που έχουν ήδη εντάξει τις νέες αυτές 

τεχνολογίες και ιδιαίτερα την τεχνολογία CIM. Μία  από αυτές είναι η επιτυχημένη 

Γερμανική Αυτοκινητοβιομηχανία  BMW στη Βαυαρία. Οι εμπειρίες αυτές  παρουσιάζονται 

στο κεφάλαιο 2.12.  

Τέλος, η διδακτορική διατριβή έχει σαν σκοπό να διερευνήσει τις νέες μελλοντικές 

τάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στη λειτουργία και δομή των επιχειρήσεων, 

όπως το Virtual Factory και την συνεργασία των επιχειρήσεων σε δομές Clusters.  

Η διατριβή πέραν του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα φιλοδοξεί ν’ 

αποτελέσει ένα βοήθημα στον Εκπαιδευτικό Τριτοβάθμιο χώρο καθώς επίσης κι ένα 

μεθοδικό εργαλείο καθοδήγησης των επιτελικών στελεχών όλων των παραγωγικών ΜΜΕ. 

Να αποτελέσει την απαρχή μιας προσπάθειας για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία και στην διοικητική λειτουργία των ΜΜΕ. Επειδή η ένταξη των νέων 

τεχνολογιών θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, αυτό που πρέπει να 

προσέξουν οι ΜΜΕ, είναι να δώσουν με σαφήνεια απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  

− Είναι η τεχνολογία CIM κατάλληλη για την επιχείρησή μου ; 

− Από ποια λειτουργικά τμήματα μπορώ να ξεκινήσω την σταδιακή ένταξη αυτής ; 

− Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισαγάγω την τεχνολογία και η εγκατάσταση 

ποιών συστημάτων είναι πρώτης προτεραιότητας ; 

Η διατριβή αυτή δεν θέτει σαν στόχο να πεισθούν οπωσδήποτε οι επιχειρήσεις να 

εντάξουν αυτήν την τεχνολογία στην παραγωγική και διοικητική δομή τους. Δίνει όμως όλες 

τις πληροφορίες και στοχεύει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να πάρουν τις σωστές 

αποφάσεις. Ως αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει και η μη ένταξη αυτής της τεχνολογίας 

εφόσον αυτή δεν εξυπηρετεί και δεν βελτιώνει την υπάρχουσα παραγωγική και διοικητική 

δομή ή εάν αποδειχθεί ότι δεν προκύπτουν οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη. 
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Η διατριβή χρησιμοποιεί επιστημονικές – ερευνητικές μεθόδους αλλά στηρίζεται 

επίσης και σε εμπειρικές διαγνώσεις που έγιναν με την βοήθεια των συνεντεύξεων με τους 

ίδιους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Αυτό αποτελεί εχέγγυο για την 

χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και των δυνατοτήτων άμεσης αξιοποίησης αυτών, κάτι που 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί, δηλ. η σύνδεση της έρευνας με τις πραγματικές 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Ειδικά αυτό ισχύει για τις Ελληνικές ΜΜΕ που είναι κυρίως 

οικογενειακές και μικρού μεγέθους και έχουν έλλειψη στελεχών με ακαδημαϊκή μόρφωση 

και εκπαίδευση.  

Επίσης η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από συλλογικούς φορείς της παραγωγής 

και οικονομίας, όπως ΕΒΕ, Συνδέσμους Βιομηχανιών και τους κρατικούς φορείς που έχουν 

την πολιτική ευθύνη ανάπτυξης και καθοδήγησης της Οικονομίας όπως Υπουργεία 

Ανάπτυξης, ΕΟΜΜΕΧ, Γ.Γ. Περιφερειών κ.τ.λ. Τα Γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων θα 

μπορούσαν επίσης να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις για να τις διαχύσουν 

και να τις εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις που καθοδηγούν και συμβουλεύουν.  

 

1.3 Διάρθρωση της Διδακτορικής Διατριβής  

Η διάρθρωση της διατριβής έχει ως εξής: 

Κεφάλαιο 1. Περιέχει την εισαγωγή στην θεματολογία, την σκοπιμότητα και την διάρθρωση 

της διατριβής. 

Κεφάλαιο 2. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών, 

μελετών και δημοσιευμάτων, που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. 

Παρουσιάζεται αναλυτικά η τεχνολογία CIM, με όλα τα επιστημονικά πεδία εφαρμογής, οι 

στόχοι, τα αποτελέσματα και τα οφέλη της εφαρμογής της.  

Κεφάλαιο 3. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των ελληνικών ΜΜΕ. Συγχρόνως γίνεται κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με τα 

είδη των συστημάτων παραγωγής, τις παραμέτρους και τις σχέσεις τους με τις διάφορες 

λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτά θα αποτελέσουν και το βασικό κριτήριο εάν και κατά 

πόσο ενδείκνυται η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών Παραγωγής και Διοίκησης και ιδιαίτερα 

της Τεχνολογίας  CIM σ’ αυτές. 

Κεφάλαιο 4. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων καθώς και της 

θεωρητικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του μοντέλου που θα 

χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή ένταξη της τεχνολογίας CIM στις ΜΜΕ. Βήμα προς βήμα 

καταγράφονται τα επίκαιρα δεδομένα και γίνεται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός για την 

ολοκληρωμένη ένταξη της τεχνολογίας CIM. Επειδή ο μεθοδικός σχεδιασμός, για να είναι 
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επιτυχής η ένταξη, απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες, η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει 

τα τρία ακόλουθα στάδια : 

− Λήψη απόφασης: καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, βραχυπρόθεσμος και 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. 

− Ανίχνευση της κατάλληλης τεχνολογίας και εκκίνηση υλοποίησης του εγχειρήματος. 

− Έλεγχος : Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ανάδραση στις παραπάνω φάσεις. 

Παράλληλα γίνεται και  προσπάθεια εκτίμησης των οικονομικών αποτελεσμάτων και 

ωφελειών από την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις ΜΜΕ.  

Κεφάλαιο 5. Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νέες μελλοντικές τάσεις που 

βρίσκονται σε εξέλιξη για την λειτουργία και την δομή των επιχειρήσεων και περιγράφονται 

οι νέες μορφές ανταγωνιστικών σχημάτων επιχειρήσεων όπως: 

− CLUSTERS 

− Virtual Factory 

− Fractal Factory 

− Mobile Factory 

Κεφάλαιο 6. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή του μοντέλου που αναπτύχθηκε 

στην παρούσα διατριβή για την εισαγωγή  της τεχνολογίας CIM σε μία παραγωγική μονάδα 

του κλάδου κατασκευής ειδών Θέρμανσης και Επισμαλτώσεων και συγκεκριμένα: 

 

− Αναλυτικά τα βήματα της εφαρμογής του μοντέλου, 

− Δημιουργία  ενός πρότυπου προγράμματος PPC (Production planning and 

control), 

− Δημιουργία ευέλικτου συστήματος επισμάλτωσης θερμοδοχείων με στόχο την 

αύξηση της παραγωγικότητας με υψηλή ευελιξία της παραγωγής και ταυτόχρονη 

διασφάλιση της ποιότητας και 

− Προτάσεις εφαρμογής των νέων μοντέλων ανταγωνιστικότητας. 

Κεφάλαιο 7. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη της όλης ανάλυσης, συμπεράσματα 

και προτάσεις τόσο για την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις ΜΜΕ όσο και για μελλοντικές 

περαιτέρω μελέτες.  

Τέλος, στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας της 

«πολυσύνθετης δικτυωμένης σκέψης» των Gomez & Probst, στο Παράρτημα Β παρατίθεται 

μια σειρά από μοντέλα CIM, τα οποία αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ το 

παράρτημα Γ περιλαμβάνει έναν οδηγό εφαρμογής της τεχνολογίας CIM στις μικρομεσαίες 
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επιχειρήσεις, όπως συμπληρώθηκε από την επιχείρηση στην οποία έγινε η εφαρμογή. Ο 

οδηγός αυτοί έγινε με σκοπό να  βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν μία αυτοδιάγνωση σε 

σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση και τις προϋποθέσεις και προοπτικές ένταξης της 

Τεχνολογίας CIM σ’ αυτές. Μέσω ερωτήσεων, ο οδηγός χρησιμοποιείται για την καταγραφή 

της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, των αναγκών της, των προβλημάτων της καθώς 

και των προσδοκιών της. Επιτρέπει στο χρήστη να συλλέξει όλες εκείνες τις πληροφορίες που 

του χρειάζονται για να προχωρήσει στην εφαρμογή του μοντέλου στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση και στην ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

2.1 Ιστορική εξέλιξη της Τεχνολογίας CIM 

Καταρχήν θα  αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες που εμπεριέχονται στην τεχνολογία 

CIM και υπήρξαν τα προστάδια της εξέλιξής της. Η έννοια Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής 

(FMS) χρησιμοποιήθηκε το 1970 από τον Dolezalek [30] στην γερμανική βιβλιογραφία. Η 

έννοια Κυψέλη Ευέλικτων Παραγωγικών Συστημάτων εισήχθη ως παραγωγική μέθοδος 

κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, που αποτελεί πρωτοπόρο στα καινοτόμα συστήματα 

παραγωγής, από τον Γερμανό καθηγητή Spur [144] το 1975. Την ιστορική εξέλιξη της 

τεχνολογίας αυτής περιγράφουν επίσης οι ερευνητές Groha & Milberg [57]. 

Στον Πίνακα 2.1 αναφέρεται συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη των τεχνολογιών 

παραγωγής. Αριστερά αναφέρονται κυρίως τα είδη των μηχανημάτων (hardware) και δεξιά 

αναφέρονται τα λογισμικά (software), όπως εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου.  

Στις ΗΠΑ η έννοια CIM ξεκίνησε από τους ερευνητές Harington και Little ενώ στην 

Ευρώπη οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Αννόβερου 

το 1985, που αποτελεί παγκοσμίως το βαρόμετρο εξελίξεων στα παραγωγικά μηχανήματα και 

στις αυτοματοποιήσεις των παραγωγικών διαδικασιών. Από τότε έχει τεθεί ο στόχος των 

ολοκληρωμένων και διασυνδεδεμένων συστημάτων, ο περιορισμός της διακίνησης 

Έτος HARDWARE Συστήματα SOFTWARE 

1950 ΝC- Μηχανές EDV, CAD Γλώσσα 
Προγραμματισμού ΑΡΤ 

1960 Κέντρα κατεργασίας  Ομαδοποίηση 
παραγόμενων 
εξαρτημάτων, γραφική 
επεξεργασία δεδομένων, 
γεωμετρική 
μοντελοποίηση. 

1970 Η/Υ CAD/CAM Προσομοίωση 
1980 PLC, FDA, ΣΑΕ PPC, CA(X) Έμπειρα συστήματα 

παραγωγής 
1990  CIM Ολοκληρωμένα λογισμικά 

CA(X) 
Internet 

2000 
2010 

 CLUSTERS 
FRACTAL FACTORY 
VIRTUAL FACTORY 

Καινοτόμα συστήματα 
συνεργασίας επιχειρήσεων 
με την εξέλιξη 
συστημάτων επικοινωνιών 
και τηλεπικοινωνιών. 

Πίνακας 2.1: Ιστορική εξέλιξη τεχνολογιών παραγωγής 
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πληροφοριών με γραπτά έγγραφα και η διακίνηση ηλεκτρονικών (μηχανογράφηση–

ψηφιοποίηση) δεδομένων που αφορούν στην παραγωγή. Στην Ευρώπη πρώτες το εφάρμοσαν 

οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων, χημικών προϊόντων και 

παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει μια σημαντική 

καθυστέρηση της ένταξης αυτών των τεχνολογιών στην παραγωγή. Υπάρχει σημαντική 

υστέρηση στην βούληση αλλά και έλλειψη κατάλληλων στελεχών στις επιχειρήσεις που 

προέρχονται από τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος να παράγει τέτοιου είδους 

στελέχη. Ειδικά στις ΜΜΕ η κατάσταση είναι ακόμα περισσότερο προβληματική. 

Στην Γερμανία το 1986 εμφανίστηκε η πρώτη αρχική μορφή της τεχνολογίας CIM, που 

ορίσθηκε από την επιτροπή Συστημάτων Παραγωγής (AWF), η οποία στην συνέχεια 

συμπληρώθηκε ακολουθώντας την γενική εξέλιξη των συστημάτων και της τεχνολογίας. 

Επίσης αντίστοιχοι ορισμοί προήλθαν και από την DEC (Digital Equipment 

Corporation) για τις τεχνολογίες της Πληροφορικής που ήταν συναφείς με την τεχνολογία 

CIM. 

Σε μια  έρευνα που έγινε στην Γερμανία από την ομάδα του Foerster [42] διαπιστώθηκε 

ότι στις επιχειρήσεις στις οποίες είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται η τεχνολογία CIM, πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη παραγωγή έπαιξε η Διοίκηση 

Παραγωγής με τα συστήματα PPC που αναπτύχθηκαν. Αυτό καταφάνηκε από τις απαντήσεις 

που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 73 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις  

CIM 

(Η ένταξη της πληροφορικής στην ολοκληρωμένη παραγωγή) 

 CAD/CAM 

(Computer Aided Design  

And Manufacturing) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 PPC 

(Production Planning and Control) 

 

Σχήμα 2.1:  Μοντέλο CIM κατά AWF 

CAD 

CAP 

CAM       

C 
A 
Q 

Προγραμματισμός παραγωγής 

Διαχείριση υλικών 

Προγραμματισμός παραγγελιών 

Ανάθεση παραγγελιών 

Παρακολούθηση παραγγελιών 
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όλων των κλάδων. Αντίστοιχες έρευνες έχουν γίνει και από το Γερμανικό Ερευνητικό 

Ινστιτούτο για την καινοτομία  (ISI) από τις αρχές του 2000 και μέχρι σήμερα, όπου φαίνεται 

η διαχρονική εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και εξελίχθηκε μέσα 

από την ένταξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών στα παραγωγικά συστήματα. 

Σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη αυτή έχουν οι τεχνολογίες των επικοινωνιών, 

τηλεπικοινωνιών και γενικότερα της μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων. 

 

2.2 Περιγραφή – Ανάλυση της Τεχνολογίας CIM 

Τα Συστήματα Βιομηχανικών Αυτοματισμών είναι το σύνολο των συστημάτων, των 

οποίων η λειτουργία βασίζεται σε Μικροεπεξεργαστές και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

(Computer Aided Manufacturing), οι οποίοι εγκαθίστανται στα μηχανήματα και εν γένει στις 

θέσεις κόστους μιας παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την αυτοματοποίηση και δραστική 

βελτίωση της. Σ’ αυτή την ερευνητική εργασία δεν περιλαμβάνονται παραδοσιακοί 

πνευματικοί, υδραυλικοί ή ηλεκτρομηχανικοί αυτοματισμοί, που ενδέχεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις να παίζουν σημαντικό ρόλο για ορισμένες βιομηχανίες, ούτε οι διαφόρων τύπων 

ιδιοσυσκευές που επίσης είναι πολύ σημαντικές, για το λόγο ότι ξεφεύγουν από το πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας.  

Τα ολοκληρωμένα συστήματα αναφέρονται σε όλες τις δραστηριότητες λειτουργίας της 

παραγωγικής επιχείρησης και αναφέρονται και στην πνευματική εργασία του Μηχανικού 

(Engineering) αλλά και στην Διοίκηση της Επιχείρησης (Management Information Systems). 

Τα συστήματα της Τεχνολογίας CIM που εξετάζονται σ’ αυτήν την εργασία υποδιαιρούνται 

σε οκτώ ενότητες και καλύπτουν τόσο τον αυτοματισμό των παραγωγικών διεργασιών 

(Manufacturing) όσο και την πνευματική εργασία μηχανικού (Engineering) και διοίκησης 

(Management Information Systems). 

− Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Process Control Systems) 

− Συστήματα Συλλογής Στοιχείων Λειτουργίας Εργοστασίου (Factory Data 

Acquisition) και διασφάλισης ποιότητας (CAQ) 

− Συστήματα Αυτόματης Διακίνησης Υλικών (Materials Handling Systems) 

− Συστήματα Robot 

− Αυτόματες Εργαλειομηχανές (NC,CNC,DNC) και συστήματα CAM 

− Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής (Flexible Manufacturing Systems) 

− Συστήματα Τεχνικού Σχεδιασμού (CAD) 
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− Συστήματα Διοίκησης Παραγωγής. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή αυτών των βασικών κατηγοριών 

αυτοματισμών για την χρήση και εφαρμογή αυτών στην Ελληνική Βιομηχανία και στις 

ΜΜΕ. Αυτό γίνεται με έναν κωδικοποιημένο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται η ζητούμενη 

τυποποίηση - κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών που σε συνεργασία με τα είδη και την 

τυπολογία των συστημάτων παραγωγής θα μας δώσει τους κανόνες και τα εργαλεία 

σχεδιασμού και εισαγωγής τους στην ελληνική βιομηχανία και ΜΜΕ. 

2.2.1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Process Control Systems) 

− Μεμονωμένα Συστήματα Ελέγχου (Ενός Κύκλου) 

 Έλεγχος Ανοικτό – Κλειστό 

 Αναλογικός Έλεγχος 

 Ολοκληρωτικός Έλεγχος 

 Διαφορικός Έλεγχος 

 Συνδυασμένος Έλεγχος 

− Συνδυασμένοι Κύκλοι 

 Έλεγχος Αναλογιών 

 Έλεγχος Προγράμματος 

 Έλεγχος Συχνότητας 

 Πολλαπλοί Έλεγχοι 

 Έλεγχος Βασισμένος σε Μοντέλο 

 Βέλτιστος Έλεγχος Σταθερής Κατάστασης 

 Προσαρμοστικός Έλεγχος 

− Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου 

 Οριζόντια Συστήματα Ελέγχου 

 Κατακόρυφα Συστήματα Ελέγχου 

− Μέγεθος Εγκατάστασης 

 Λιγότερες από 25 Είσοδοι – Έξοδοι 

 Μεταξύ 25 και 50 

 Μεταξύ 50 και 100 

 Μεταξύ 100 και 150 

 Μεταξύ 150 και 200 

 Μεταξύ 200 και 300 

 Μεταξύ 300 και 400 
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 Περισσότερες από 400 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Οι παραγωγικές διαδικασίες συνεχούς ροής επηρεάζονται από εξωτερικές διαταραχές 

που πρέπει να ελέγχονται για να διαπιστώνεται ότι η ποιότητα του προϊόντος ή το μετρούμενο 

χαρακτηριστικό κυμαίνεται στα επιτρεπτά όρια. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται από τους 

κατάλληλους για κάθε περίπτωση αισθητήρες. Στα παλαιότερα συστήματα αυτομάτου 

ελέγχου υπήρχε ένας χειριστής, υπεύθυνος για τον έλεγχο της διαδικασίας και τη ρύθμιση 

των μεταβλητών. Τώρα, ο έλεγχος των δεδομένων και η επεξεργασία των μεταβλητών γίνεται 

από προγραμματιζόμενους ρυθμιστές (ΡLC). Οι ρυθμιστές αυτοί έχουν ως σκοπό τη 

διατήρηση της τιμής εξόδου (ελεγχόμενη μεταβλητή) σε επιτρεπτά όρια με κατάλληλο 

χειρισμό της αντίστοιχης τιμής εισόδου (μεταβλητή ελέγχου). 

Πολύπλοκα συστήματα αυτομάτου ελέγχου μπορεί να έχουν μέχρι 1000 κύκλους 

ελέγχου, μερικοί από τους οποίους είναι συνεργαζόμενοι (Supervisory Control). Οι 

υπολογιστές έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου ήδη από τη δεκαετία 

του '50. Όμως, το υψηλό κόστος των μεγάλων κεντρικών υπολογιστών είχε περιορίσει το 

εύρος των εφαρμογών. Η διαθεσιμότητα σήμερα των φθηνών προγραμματιζόμενων 

ρυθμιστών, που στηρίζονται στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών, έχει καταστήσει 

δυνατό τον ψηφιακό αυτόματο έλεγχο σε πληθώρα εφαρμογών, από το κατώτερο επίπεδο της 

αντικατάστασης των συμβατικών αναλογικών ελεγκτών μέχρι τη δόμηση δικτύων 

κατανεμημένων αυτοματισμών (Distributed Control Systems) για την ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση της παραγωγής αυτοματοποιημένων εργοστασίων. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που στηρίζονται σε προγραμματιζόμενους 

ρυθμιστές δημιουργούν πολλαπλά οφέλη στις βιομηχανίες συνεχών διεργασιών και 

παραγωγής προϊόντων. 

i) Η ανάγκη παρουσίας χειριστών ελαχιστοποιείται. 

ii) Η εφαρμογή μεγάλης ποικιλίας αλγορίθμων ελέγχου ανάλογα με την χρήση τους 

καθίσταται δυνατή.  

iii) Η εφαρμογή "έξυπνων" αυτοματισμών εξοικονομεί νεκρούς χρόνους λειτουργίας και 

κάνει ευκολότερο τον συνδυασμό πολλαπλών κύκλων ελέγχου σε πολύπλοκα 

συστήματα. 

iv) Η δυνατότητα προσαρμοστικού ελέγχου (Adaptive Control) βοηθά στην 
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βελτιστοποίηση (optimization) των διεργασιών με ευεργετικό αποτέλεσμα στην 

ποιότητα και μικρότερες φύρες/σκάρτα. 

v) Η δυνατότητα εύκολου επαναπρογραμματισμού του συστήματος δίνει ευελιξία 

προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

vi) Η διευκόλυνση μεταβίβασης πληροφοριών ελέγχου των φυσικών διεργασιών της 

παραγωγής σε βάσεις δεδομένων διοικητικών και οικονομικών πληροφοριών. 

 

2.2.2 Συστήματα Συλλογής Στοιχείων Λειτουργίας Εργοστασίου (Factory Data 

Acquisition) 

− Συστήματα Αυτόματου Ποιοτικού Ελέγχου 

− Συστήματα Αυτόματης Προληπτικής Συντήρησης 

− Συστήματα Κατεργασίας Δεδομένων 

− Συλλογή Διοικητικών Πληροφοριών  

 Σταθμός Εργασίας με πληκτρολόγιο 

 Μέθοδος Γραμμωτού Κώδικα 

 Μαγνητικές Κάρτες 

 Αναγνώριση Χαρακτήρων 

 Αναγνώριση Φωνής 

− Τρόπος Συλλογής 

 Με Ειδικό Σταθμό Εργασίας 

 Με πλακέτα Η/Υ 

 PLC και Η/Υ 

− Έκταση Εγκατάστασης 

 1 Η/Υ ανά μηχάνημα 

 1 Η/Υ για περισσότερα μηχανήματα 

 Περισσότεροι Η/Υ ανά μηχάνημα 

 Κεντρικός Η/Υ και Σταθμοί Εργασίας 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Το σύστημα συλλογής στοιχείων λειτουργίας του εργοστασίου (Factory Data 

Acquisition) αποτελείται από τα τερματικά, τις αυτόματες συσκευές συλλογής δεδομένων, 

καθώς και τα μέσα κατεργασίας και μετάφρασης των δεδομένων. Ο σκοπός του συστήματος 

αυτού είναι διπλός. Πρώτον, παρέχει δεδομένα στο τμήμα προγραμματισμού και ελέγχου 
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παραγωγής για έκδοση των εντολών παραγωγής και δεύτερον, παρέχει πληροφορίες στους 

υπεύθυνους της παραγωγής, του ποιοτικού ελέγχου και της διοίκησης. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των συστημάτων FDA προέρχεται από την 

ιδιαίτερα σημαντική εξοικονόμηση της εργασίας που απαιτείται για χειρόγραφη εισαγωγή 

των δεδομένων. Επιπλέον, η απευθείας σύνδεση των πληροφοριών εξέλιξης της παραγωγικής 

διαδικασίας με υπολογιστή ανώτερου διοικητικού επιπέδου δίνει τη δυνατότητα άμεσης 

αντίδρασης σε αποκλίσεις από τις επιθυμητές τιμές ελέγχου. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι 

απώλειες υλικών και χρόνου που προέρχονται από τις αποκλίσεις αυτές. 

 

2.2.3 Συστήματα Αυτόματης Διακίνησης Υλικών (Material Handling)  

− Χώρος Χρήσης 

 Αποθήκη Πρώτων Υλών 

 Τροφοδοσία Μηχανημάτων Παραγωγής 

 Αποθήκη Τελικών Προϊόντων 

− Τρόποι Διακίνησης 

 Περονοφόρα (Κλαρκ) 

 Γερανογέφυρες 

 Μεταφορά από το χειριστή 

 Ταινιόδρομοι 

 Ραουλόδρομοι 

 Αλυσόδρομοι 

 Αυτοκινούμενα Οχήματα 

 Robot 

 Κοχλιωτοί Μεταφορείς 

 Πνευματικοί μεταφορείς 

 Αυτόματα με Συστήματα PLC 

 Αυτόματα με PLC και Υπολογιστή 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Η διακίνηση των υλικών σε μία βιομηχανία περιλαμβάνει τη μεταφορά υλικών από 

κάποιο σημείο του εργοστασίου σε άλλο. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο διακίνηση υλικών 
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εννοούμε: 

i) μεταφορά και ταξινόμηση των υλικών μέσα στις αποθήκες του εργοστασίου δηλ. την 

αποθήκη πρώτων υλών, την αποθήκη τελικών προϊόντων, την αποθήκη ενδιαμέσων 

προϊόντων, την αποθήκη προστιθεμένων υλικών, την αποθήκη ανταλλακτικών 

ii) μεταφορά των υλικών από τις παραπάνω αποθήκες στα μηχανήματα του εργοστασίου 

iii) μεταφορά των υλικών από τα μηχανήματα στις παραπάνω αποθήκες. 

Η σημασία της διακίνησης των υλικών είναι τόσο μεγάλη όσο και η επεξεργασία των 

υλικών στα μηχανήματα του εργοστασίου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ιαπωνικές βιομηχανίες αποδίδουν τεράστια σημασία στον 

τομέα αυτόν και προβαίνουν στις ανάλογες επενδύσεις. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διακίνησης υλικών εγγυάται: 

i) ορθότητα και ακρίβεια στην διακίνηση. Τα σωστά υλικά θα φτάσουν από την 

κατάλληλη αφετηρία στον κατάλληλο προορισμό  

ii) ελαχιστοποίηση χρόνου διακίνησης 

iii) τυποποίηση των οδών διακίνησης. Δίνει την δυνατότητα να ανευρεθούν οι πλέον 

συμφέρουσες οδοί διακίνησης και να τηρούνται απόλυτα  

iv) αρτιότερο προγραμματισμό. Σταθεροποιεί τους χρόνους διακίνησης των υλικών, με 

αποτέλεσμα τόσο η παραγωγή όσο και η συντήρηση να μπορούν να 

προγραμματίζονται ευκολότερα και ακριβέστερα. 

 

2.2.4 Συστήματα ROBOT 

− Τύπος Κατασκευής 

 Τύπος Ικριώματος (Gantry) 

 Τύπος SCADA για Συναρμολόγηση 

 Τύπος SIDEWINDER 

 Τύπος Αρθρώσεων (ARTICULATED) 

− Είδος Εργασιών 

 Μεταφορά Υλικών 

 Ανυψώσεις – Έλξεις 

 Χειρισμοί σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας/Πίεσης 

 Απλοί Χειρισμοί Λειτουργίας Μηχανών 



 23

 Σύνθετοι Χειρισμοί Πολλών Μηχανών 

 Έλεγχος Ανοχών 

 Ποιοτικός Έλεγχος 

 Συναρμολόγηση 

 Εξάρμοση (Set-Up) 

 Συγκόληση 

 Διανομή Ρευστών 

 Κοπή 

 Καλουπάρισμα 

 Επιλογή Routing 

 Αναγνώριση Προτύπων 

 Ανίχνευση Ουσιών ή Φυσικών Μεγεθών 

 Βαφή 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι πολύπλοκοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια βιομηχανία. Ένας τυπικός μηχανισμός 

αποτελείται από δύο κυρίως τμήματα: 

i) το κυρίως robot που περιλαμβάνει όλα τα κινούμενα μέλη του συστήματος και 

ii) τον κεντρικό πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα κυκλώματα τροφοδοσίας, 

αυτοματισμού, ελέγχου και προγραμματισμού του robot (Controller ). 

Τα δύο αυτά τμήματα ενώνονται κατά κανόνα με τρεις δέσμες καλωδίων: την δέσμη 

ισχύος, την δέσμη ψηφιακών σημάτων και την δέσμη ασθενών ρευμάτων αναλογικών, 

παλμοσειρών ή συχνοτήτων. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Η επίδραση των συστημάτων robot στην ανταγωνιστικότητα επικεντρώνεται στους 

εξής τομείς: 

i) αυτοματοποίηση εργασιών σε βιομηχανίες διακριτής παραγωγής (Discrete 

manufacturing) που μέχρι την εμφάνιση των robot δεν ήταν δυνατή λόγω των υψηλών 

απαιτήσεων ευελιξίας (συγκολλήσεις, συναρμολογήσεις, εξαρμόσεις, κλπ.) 

ii) ανάληψη από τα robot εργασιών άχαρων, κουραστικών και σε επιβαρυμένο 

περιβάλλον από θόρυβο, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, σκόνη ή δηλητηριώδη αέρια 

iii) εξασφάλιση υψηλού και σταθερού βαθμού απόδοσης σε συνδυασμό με ακρίβεια 
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κινήσεων 

iv) ευελιξία στην παραγωγή ποικιλίας διαφορετικών προϊόντων σε διαφορετικές 

ποσότητες χάρη στη δυνατότητα επαναπρογραμματισμού. 

 

2.2.5 Αυτόματες Εργαλειομηχανές NC-CNC-DNC 

− Είδος Εργασιών 

 Μηχανουργικές Κατεργασίες 

 Ειδικές Κατεργασίες 

 Συναρμολόγηση 

 Μη Μεταλλικά Αντικείμενα 

− Τρόπος Ελέγχου 

 Αριθμητικού Ελέγχου (NC) 

 Αριθμητικού Ελέγχου με ενσωματωμένο Η/Υ (CNC) 

 Άμεση Ψηφιακή Καθοδήγηση (DNC) 

− Εξοπλισμός 

 Προσαρμοστικός Έλεγχος 

 Αυτόματη Αλλαγή Εργαλείων 

 Αυτόματη Φόρτωση 

 Αυτόματη Απαγωγή Ρινισμάτων 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Οι αυτόματες εργαλειομηχανές χρησιμοποιούν την τεχνολογία του αριθμητικού 

ελέγχου (ΝC, Numerical Control). Ο ΝC είναι ένας τρόπος προγραμματισμένου 

αυτοματισμού, κατά τον οποίο το μηχάνημα κατεργασίας (εργαλειομηχανή) ελέγχεται από 

ηλεκτρονικά συστήματα που χειρίζονται αριθμούς, γράμματα, και άλλα σύμβολα. Οι αριθμοί, 

τα γράμματα και τα σύμβολα είναι κωδικοποιημένα, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα 

πρόγραμμα από εντολές χειρισμού της εργαλειομηχανής με σκοπό την αυτόματη κατεργασία 

ενός εξαρτήματος. Όταν η εργασία που πρόκειται να γίνει στο εξάρτημα αλλάζει, τότε 

αλλάζει και ο κώδικας (πρόγραμμα εντολών χειρισμού) της εργαλειομηχανής. Είναι πολύ πιο 

εύκολο να κατασκευάσει κανείς ένα καινούργιο πρόγραμμα για μια ΝC εργαλειομηχανή, 

παρά να κάνει βασικές αλλαγές σε μία συμβατική εργαλειομηχανή (μη αυτοματοποιημένη). 

Με την εξέλιξη των μικροϋπολογιστών, εξελίχθηκε ταυτόχρονα η τεχνολογία των ΝC 

μηχανών σε μηχανές αριθμητικού ελέγχου με βοήθεια υπολογιστή (CΝC, Computer 
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Numerical Control). Οι μηχανές CΝC έχουν έναν υπολογιστή, ο οποίος έχει φορτωμένο το 

ΝC πρόγραμμα εντολών για κάθε κατεργασία. Η κυριότερη διαφορά των CΝC από τις 

συμβατικές ΝC μηχανές είναι η αντικατάσταση της μονάδας ελέγχου από υπολογιστή. Σε 

σχέση με την άμεση ψηφιακή καθοδήγηση DΝC (Direct Numerical Control), η κυριότερη 

διαφορά της CΝC είναι η χρήση ενός μόνο υπολογιστή που είναι αφιερωμένος σε μία μηχανή 

ΝC. Αντίθετα στο σύστημα DΝC υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής που ελέγχει μία ή 

περισσότερες (μέχρι και εκατό) μηχανές ΝC. Στις πλέον εξελιγμένες αυτόματες 

εργαλειομηχανές περιλαμβάνεται ο λεγόμενος "προσαρμοστικός έλεγχος" (Adaptive 

Control), δηλαδή η δυνατότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς της εργαλειομηχανής κατά 

τη διάρκεια της κατεργασίας, σύμφωνα με παρεχόμενες από αισθητήρες (sensors) 

πληροφορίες. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Με την εφαρμογή της τεχνολογίας των αυτόματων εργαλειομηχανών και του 

αριθμητικού ελέγχου επιδιώκεται υψηλότερη παραγωγικότητα στις κατεργασίες, που 

εκφράζεται με: 

i) καλύτερη εκμετάλλευση των παραγωγικών μηχανών (μειωμένοι χρόνοι setup και 

κατεργασίας)  

ii) μικρότερο κόστος εργαλείων και ιδιοσυσκευών (χρήση τυποποιημένων εργαλείων 

αντί εξειδικευμένων) 

iii) καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ακρίβεια κατεργασίας 

iv) μικρότερη δέσμευση κεφαλαίου μέσω των συντομότερων χρόνων διέλευσης στην 

παραγωγή (περισσότερες από μία κατεργασίες σε μία εργαλειομηχανή)  

v) οικονομικότερη κατεργασία μικρότερων μερίδων παραγωγής. 

 

2.2.6 Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής FΜS 

− Είδος Εφαρμογής 

 Δίκτυο Μηχανών CNC 

 Δίκτυο PLCs για Συνεχή Παραγωγή 

 Ευέλικτα Συστήματα Ελέγχου 

− Είδος Χωροταξίας 

 Γραμμής 

 Βρόγχου 
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 Μορφής Σκάλας 

 Γενικού Τύπου 

 Σχήματος U με Κεντρικό Robot 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής FΜS (Flexible Manufacturing System) αποτελείται 

από σύνολο εργαλειομηχανών (συνήθως μηχανών CΝC), συνδεδεμένων με κύκλωμα 

αυτόματης διακίνησης και αποθήκευσης υλικών, ελεγχόμενο από ολοκληρωμένο σύστημα 

υπολογιστή. Το όνομα FMS προκύπτει από την δυνατότητα που έχει το σύστημα να 

κατεργάζεται ποικιλία διαφορετικών τύπων τεμαχίων ταυτόχρονα και με μεγάλη ευελιξία, με 

χρήση αριθμητικού ελέγχου ΝC στις διάφορες μηχανές κατεργασίας. Τα βασικά συστατικά 

ενός ευέλικτου συστήματος παραγωγής είναι: 

i) σταθμοί κατεργασίας τεμαχίων 

ii) σύστημα χωροταξίας, αποθήκευσης και διακίνησης υλικών 

iii) έλεγχος από κεντρικό υπολογιστή. 

Η βάση στην οποία στηρίζονται τα FMS είναι η Τεχνολογία Παραγωγής σε Ομάδες 

(Group Technology). Η Τεχνολογία παραγωγής σε ομάδες μπορεί να χωριστεί σε τρεις κύριες 

λειτουργίες: 

i) ομαδοποίηση 

ii) κωδικοποίηση 

iii) σχεδιασμός κυψέλης παραγωγής. 

Σε αυτήν καθορίζονται ομάδες-οικογένειες παρόμοιων υλικών ως προς το σχεδιασμό 

και τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που παράγει 10.000 

διαφορετικά είδη θα μπορούσε να ομαδοποιήσει την πλειοψηφία αυτών σε 50 ή 60 ομάδες. 

Σε κάθε ομάδα θα υπάρχουν παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού και παραγωγής των 

ειδών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο εργοστάσιο να διατάξει τα μηχανήματα σε ομάδες, 

δηλαδή κυψέλες παραγωγής (manufacturing cells), που κάθε μία κυψέλη θα μπορεί να 

παράγει έτοιμα προϊόντα μίας ή/και περισσοτέρων ομάδων. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής είναι ιδανικά για παραγωγή σε παρτίδες μικρού 

όγκου. Μειώνουν το κόστος παραγωγής, ακόμη και στην περίπτωση αυξημένης ποικιλίας 

προϊόντων, μειώνουν το απόθεμα, τους χρόνους παραγωγής, και παρέχουν την δυνατότητα 

γρήγορης αλλαγής του προς παραγωγή προϊόντος σύμφωνα με αλλαγές στην ζήτηση. 
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Επιγραμματικά, το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν είναι η ευελιξία 

(Flexibility) του συστήματος παραγωγής σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον ζήτησης των 

προϊόντων, τόσο σε όγκο όσο και σε ποικιλία. 

 

2.2.7 Συστήματα Τεχνικού Σχεδιασμού (CΑD) 

− Γεωμετρική Μοντελοποίηση 

 Συστήματα 2D 

 Συστήματα 2 ½ D 

 Συστήματα 3D 

− Ανάλυση Τεχνικών Μελετών (CAE) 

 Ανάλυση Ιδιοτήτων της Μάζας  

 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων 

− Συστήματα Μεθόδων Παραγωγής 

− Συστήματα CAD/CAM 

− Παραγωγή σε Ομάδες (Group Technology) 

− Συστήματα Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων 

− Συστήματα Προετοιμασίας Φασεολογίων Παραγωγής 

− Μέθοδος Tagguchi 

− Ανταλλαγή Δεδομένων σε Ηλεκτρονική Μορφή 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Ο αυτοματοποιημένος τεχνικός σχεδιασμός βασίζεται στο Λογισμικό Τεχνικού 

Σχεδιασμού (Computer Aided Design CAD), δηλαδή τη χρήση συστημάτων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών με σκοπό να βοηθηθεί η δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση και 

βελτιστοποίηση ενός τεχνικού σχεδιασμού. Το υπολογιστικό σύστημα απαρτίζεται από 

hardware και software, που επιτελούν τις ειδικές λειτουργίες τεχνικού σχεδιασμού, που 

απαιτούνται από κάθε εταιρία χρήστη. 

Το τυπικό hardware του CΑD περιλαμβάνει τον υπολογιστή, μια ή περισσότερες 

τερματικές οθόνες γραφικών, πληκτρολόγια, εκτυπωτές, και άλλα περιφερειακά εξαρτήματα. 

Το software του CΑD αποτελείται από προγράμματα, που εφαρμόζουν γραφικές απεικονίσεις 

στο υπολογιστικό σύστημα, καθώς και από προγράμματα εφαρμογών που διευκολύνουν το 

έργο τεχνικών μελετών της επιχείρησης. 

Το λογισμικό των τεχνικών μελετών αναφέρεται με τον ιδιαίτερο όρο CΑΕ (Computer 
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Aided Engineering) και αποτελεί τμήμα του Λογισμικού Τεχνικού Σχεδιασμού. 

Παραδείγματα προγραμμάτων εφαρμογών τεχνικών μελετών είναι η ανάλυση της αντοχής 

ενός στοιχείου σε πίεση, η δυναμική απόκριση ενός μηχανισμού, ο υπολογισμός της 

μεταφοράς θερμότητας κλπ. Η συλλογή των προγραμμάτων εφαρμογών ποικίλλει από μια 

εταιρία χρήστη σε άλλη, λόγω διαφοράς των γραμμών και διαδικασιών της παραγωγής, 

καθώς και της αγοράς των πελατών. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα να διαφέρουν 

μεταξύ τους οι απαιτήσεις των συστημάτων που χρησιμοποιούν Λογισμικό Τεχνικού 

Σχεδιασμού. 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα CΑD/CΑΜ που προσφέρονται στην αγορά αποτελούν 

επεκτάσεις των συστημάτων CAD ώστε, εκτός από τις γεωμετρικές πληροφορίες των 

σχεδίων, να περιλαμβάνουν και τις τεχνολογικές πληροφορίες των απαιτούμενων 

κατεργασιών σε εργαλειομηχανές CNC (Computer Numerical Control), όπως υλικά, ανοχές, 

συνθήκες κοπής, πρόγραμμα ΝC 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Η μελέτη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής καθορίζει το 15% του κόστους των 

προϊόντων, δεδομένου ότι σ' αυτήν επιλέγονται η μορφή, οι πρώτες ύλες και ο τρόπος 

κατεργασίας. Σε αντίθεση με τη σπουδαιότητα του τεχνικού σχεδιασμού, η αύξηση 

παραγωγικότητας σε παρόμοιες εργασίες γραφείου ήταν τα τελευταία 100 χρόνια μόνο 20% 

έναντι 1200% της παραγωγικότητας των μέσων παραγωγής στο εργοστάσιο. Αυτό σημαίνει 

ότι τα συστήματα CΑD μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος παραγωγής με καλύτερη 

και οικονομικότερη χρήση πρώτων υλών αφ' ενός και καταλληλότερους τρόπους 

κατεργασίας αφ' ετέρου. 

Εξίσου σημαντικά με την αύξηση της παραγωγικότητας πλεονεκτήματα που 

αναμένονται από την χρήση των συστημάτων CΑD και CΑD/CΑΜ είναι: 

i) μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων, που δίνει τη δυνατότητα σμίκρυνσης 

του κύκλου ζωής των προϊόντων και του εφοδιασμού της αγοράς με μεγάλη ποικιλία 

νέων προϊόντων 

ii) βελτίωση της ποιότητας λόγω λεπτομερέστερης ανάλυσης στο στάδιο της σχεδίασης 

iii) ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων Μελέτης Προϊόντων και 

Μελέτης Μεθόδων Παραγωγής μέσα από την αναδρομή σε κοινή βάση δεδομένων 

των σχεδίων και των φασεολογίων. 
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2.2.8 Συστήματα Διοίκησης Παραγωγής (CΑΡΜ) 

− Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής (ΠΕΠ) 

 Πρόγνωση Πωλήσεων (Forecasting) 

 Διαχείριση Πινάκων Υλικών (BOMP) 

 Διαχείριση Αποθηκών 

 Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS) 

 Υπολογισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP) 

 Λανσάρισμα Εντολών Παραγωγής 

 Διαχείριση Προμηθειών (Purchasing) 

 Φόρτιση Κέντρων Εργασίας 

 Προγραμματισμός Φάσεων Παραγωγής 

 Συλλογή Στοιχείων & Έλεγχος Παραγωγής 

 Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών 

 JIT (Just In Time) 

− Έλεγχος Ποιότητας (CAQ) 

 Σχεδίαση Διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου 

 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 

− Προγραμματισμός Έργων (Project Management) 

− Συντήρηση και Ανταλλακτικά 

 Προγραμματισμός Προληπτικής Συντήρησης 

 Προγραμματισμός Επισκευών 

 Έλεγχος Αποθεμάτων Ανταλλακτικών 

− Μελέτη Εργασίας 

 Συστήματα Προκαθορισμένων Χρόνων 

 Συστήματα Προετοιμασίας Φασεολογίων Παραγωγής 

 Λογισμικό Υποστήριξης Χρονομετρήσεων 

 

Αντικείμενο και Σύντομη Περιγραφή 

Με τον ορό Συστήματα Διοικήσεως Παραγωγής (CΑΡΜ, Computer Aided Production 

Management) αναφερόμαστε στο λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, 

ελέγχου ποιότητας, προγραμματισμού έργων, προγραμματισμού προληπτικής συντήρησης, 

και μελέτης εργασίας και προτύπων χρόνων. Δηλαδή, το λογισμικό εκείνο του οποίου οι 

λειτουργίες σκοπό έχουν να βοηθήσουν μια βιομηχανική επιχείρηση, τόσο κατά τη φάση του 



 30

προγραμματισμού του "πόσο", "πότε", και "πού" θα παραχθεί, όσο και κατά τη φάση του 

ελέγχου των στόχων που είχαν τεθεί. 

Το λογισμικό αυτό αποτελείται από επί μέρους τμήματα ή βήματα (Modules), τα οποία 

είναι προγράμματα που μπορούν να τρέξουν είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία μεταξύ τους 

και, ουσιαστικά, απαρτίζουν το σύνολο ενός πακέτου λογισμικού CΑΡΜ. Εκτός από τα 

βήματα, ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία του λογισμικού CΑΡΜ είναι η βάση 

δεδομένων του συστήματος παραγωγής της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται όλα 

εκείνα τα δεδομένα που χρειάζονται τα βήματα ενός πακέτου για να επιτελέσουν το έργο 

τους. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τα υλικά, τα εργαλεία, τα κέντρα εργασίας, τις κατεργασίες, 

κλπ. 

 

Επίδραση στην Ανταγωνιστικότητα 

Οι ευκαιρίες που δημιουργεί η εφαρμογή των υπολογιστών στη Διοίκηση Παραγωγής 

για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης είναι: 

i) ουσιαστική μείωση τόσο των αποθεμάτων α' υλών, μέσω του καλύτερου συντονισμού 

των παραγγελιών με την παραγωγή, όσο και των αποθεμάτων υλικών υπό κατεργασία, 

μέσω του ελέγχου των ουρών αναμονής μπροστά από τα κέντρα εργασίας 

ii) αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο με την απαλλαγή των υπαλλήλων από μεγάλο 

φόρτο εργασίας ρουτίνας 

iii) αύξηση παραγωγικότητας της άμεσης εργασίας και καλύτερη εκμετάλλευση του 

παραγωγικού εξοπλισμού από την, λόγω καλύτερου συντονισμού, αποφυγή νεκρών 

χρόνων ή άσκοπων υπερωριών 

iv) εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών από την ταχύτερη και ακριβέστερη 

πληροφόρηση 

v) βελτίωση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας της επιχείρησης σε μεταβαλλόμενη 

ζήτηση και αλλαγές προτεραιοτήτων από τους πελάτες, μέσα από τη δυνατότητα 

ταχύτατης αναπροσαρμογής των προγραμμάτων παραγωγής 

vi) καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, συντομότερους και συνεπέστερους χρόνους 

παράδοσης 

vii) βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης 

από την ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι δυνατός ο ενιαίος συντονισμός 

των παραγγελιών α' υλών, των εντολών παραγωγής και της διανομής προϊόντων, 

εποπτεύοντας έτσι ολόκληρη τη διακίνηση υλικών από την προμήθεια μέχρι την 

παράδοση στους πελάτες. 
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2.2.9 Συμπεράσματα 

Η τυπολογία συστημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών επιτρέπει την αποσαφήνιση της 

σημερινής κατάστασης εφαρμογής αυτοματισμών στη βιομηχανία και των τάσεων που αυτοί 

προδιαγράφουν, τόσο εξαιτίας νέων τεχνολογιών και βελτιώσεων, όσο και εξαιτίας των 

επιπτώσεων στην παραγωγή και τα προϊόντα. Το στρατηγικό συμπέρασμα που προκύπτει από 

αυτή την περιγραφή είναι ότι η προσφορά αυτοματισμών δημιουργεί ζήτηση, πρόκειται 

δηλαδή για σαφές παράδειγμα αγοράς ελκόμενης από την προσφορά (supply-driven). 

Παράγωγο αυτής της κατάστασης είναι ότι έχει διαμορφωθεί μια δυναμική για το σύνολο των 

βιομηχανικών κλάδων για την μικρότερη, μεγαλύτερη, καθυστερημένη ή ταχύτερη 

απορρόφηση αυτοματισμών. Καίρια ερωτήματα που τίθενται υπό αυτό το πρίσμα είναι : 

α. τι ισχύει ανά κλάδο στην Ελλάδα; 

β. ποια η έκταση αναγκών σε αυτοματισμούς; 

γ. ποια η προβλεπόμενη ταχύτητα εισόδου τους στο σύνολο των βιομηχανικών κλάδων; 

(ΕΤΒΑ, Μελέτη για τους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς στην Ελλάδα [3]). 

 

2.3 Στόχοι και αποτελέσματα της ένταξης της τεχνολογίας CIM 

Η βιομηχανική παραγωγή σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά  θα πρέπει να έχει 

προσαρμοστική ικανότητα και συνεχώς να μεταλλάσσεται σύμφωνα με τις νέες  τεχνολογικές 

εξελίξεις. Τα αίτια αυτού είναι η συνεχής μείωση του χρόνου ζωής ενός προϊόντος, η αύξηση 

των παραλλαγών των προϊόντων και η μετάβαση από την μαζική παραγωγή σε παραγωγή με 

μικρότερες διαφορετικές παρτίδες προϊόντων. Επίσης λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού σε 

παγκόσμιο πλέον επίπεδο υποχρεώνονται οι παραγωγικές επιχειρήσεις να έχουν μικρότερους 

χρόνους παράδοσης, συνεχώς να βελτιώνουν την ποιότητα και να μειώνουν τις τιμές. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης διαμορφώνεται από την άμεση αντίδρασή 

της στις αλλαγές του περιβάλλοντος που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της αγοράς και από 

την καινοτομία που διαθέτει σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της από την σύλληψη της 

ιδέας ενός νέου καινοτόμου προϊόντος μέχρι την τελική παραγωγή και πώληση αυτού. 

Η οικονομικότερη παραγωγή ειδικά σε μικρές παρτίδες παραγόμενων προϊόντων 

απαιτεί την ορθολογική και βέλτιστη αξιοποίηση του  παραγωγικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα 

μειώνοντας τους νεκρούς χρόνους και τις απώλειες παραγωγικού χρόνου γενικά. Επίσης η 

μείωση του συνολικού παραγωγικού χρόνου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του 

απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης. Με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 

μηχανολογικού εξοπλισμού μπορούμε επίσης να μειώσουμε τον απαιτούμενο παραγωγικό 
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χώρο, με αποτέλεσμα να έχουμε και μικρότερο κεφάλαιο επένδυσης σε κτίρια και 

βοηθητικούς χώρους. Ο εξοπλισμός νέας τεχνολογίας επιβαρύνει μεταβατικά την επιχείρηση 

σε απαίτηση κεφαλαίου επένδυσης, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό αντισταθμίζεται μετά την 

απόσβεση αυτού. Συνολικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της συνολικής αποδοτικότητας 

αυξάνοντας την ευελιξία της παραγωγής, η μείωση του χρόνου διακίνησης παραγωγικών 

δεδομένων και πληροφοριών, η μείωση βοηθητικών εργασιών διατηρώντας την ποιότητα, η 

βελτίωση αυτής και η αύξηση της διαφάνειας της εποπτείας της παραγωγικής διαδικασίας.  

Με την αύξηση της ευελιξίας επιτυγχάνεται η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε 

μεταβολές των παραμέτρων κόστους της παραγωγής, η έγκαιρη διαπίστωση των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά, η απόσυρση απαξιωμένων προϊόντων και ο 

σχεδιασμός και η παραγωγή νέων, που πληρούν τις επιθυμίες των καταναλωτών. Η 

διατήρηση της υψηλής ποιότητας ακόμα και σε μικρές ποσότητες – μικρές παρτίδες – 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Η διαμόρφωση της αυξημένης ανταγωνιστικότητας στηρίζεται και σε ποσοτικά μεγέθη 

βελτίωσης αυτής, όπως μείωση του συνολικού κόστους ενός προϊόντος κατά 25-30%. Το 

κύριο πλεονέκτημα όμως της τεχνολογίας CIM, όπως αναφέρεται από τον ερευνητή Schulz 

[136], είναι η ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων της 

επιχείρησης. Ο ερευνητής Wildemann [168] τονίζει ότι με την τεχνολογία CIM 

εξοικονομείται χρόνος εκτέλεσης μιας παραγγελίας μειώνοντας τον χρόνο απασχόλησης του 

παραγωγικού αλλά και του διοικητικού προσωπικού. Ο Kaltenhaeuser [82] αναφέρει:  «Η 

χρήση των υπολογιστικών συστημάτων στην παραγωγή και στην διοίκηση των επιχειρήσεων 

πέραν της μείωσης του κόστους που αναφέρεται στο κόστος διοικητικής εργασίας, έχει σαν 

σημαντικό όφελος την γρήγορη, καλύτερη και στοχευόμενη διακίνηση των πληροφοριών 

μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης αλλά και το έμμεσο όφελος που προκύπτει από την 

καλύτερη και πιο αποδοτική συνεργασία των εργαζομένων και αναβαθμίζει συνολικά την 

λειτουργία της επιχείρησης». 

Ο Beyeler [11] θέτει ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την ευελιξία της παραγωγής, που επιτυγχάνονται κυρίως με την 

ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη  λειτουργία της επιχείρησης μέσω της τεχνολογίας CIM. 

Ο Tritremmel [154] αναφέρει ότι σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε σε σουηδικές 

επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι με την ένταξη της τεχνολογίας CAM στα ευέλικτα 

παραγωγικά συστήματα, η αποδοτικότητα των μεμονωμένων μηχανημάτων αυξήθηκε 

σημαντικά. 
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Ο Ritter [121] αναφέρει για την ανταγωνιστικότητα: «Μόνον εκείνες οι επιχειρήσεις θα 

επιβιώσουν, οι οποίες εντάσσοντας την τεχνολογία CIM θα μπορούν να έχουν την 

απαραίτητη ευελιξία στην παραγωγή και να παρακολουθούν με επιτυχία τις αλλαγές της 

αγοράς, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του και σε 

αποδεκτή τιμή». Επίσης το πλεονέκτημα που προκύπτει είναι μέγιστη αξιοποίηση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω καλύτερου προγραμματισμού της ροής της παραγωγής και 

την αύξηση της παραγωγικότητας που προκύπτει απ’ αυτό. Η μείωση του χρόνου 

αποθήκευσης και διατήρησης πρώτων υλών αποτελεί επίσης σημαντικό όφελος στην μείωση 

του κόστους παραγωγής μέσω της μείωσης του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης. 

Ο Schubert [137] επισημαίνει ότι η οικονομική αποδοτικότητα της τεχνολογίας CIM 

οφείλεται αφ’ ενός στα μεμονωμένα πεδία αλλά κυρίως στην ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη 

δομή της με όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον διεθνή ανταγωνισμό 

εξαρτάται από την όλη δομή και λειτουργία της επιχείρησης. Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει 

η ενοποίηση των λειτουργιών μέσα από μια εύκολη και ασφαλή διακίνηση πληροφοριών και 

δεδομένων, η οποία διασφαλίζεται με την τεχνολογία CIM. Τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν απ’ αυτήν είναι : 

− Βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας 

− Οικονομικότερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση των παραγόντων της παραγωγής 

− Ευελιξία της παραγωγής και δυνατότητα ταχείας προσαρμοστικότητας. 

Αυτό αποδεικνύεται και από την έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Aachen της 

Γερμανίας, από το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις νέες Τεχνολογίες στην παραγωγή 

(Kemmner [83]). Μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο που 

απαντήθηκε από τους επιχειρηματίες, διαπιστώθηκαν οι επιμέρους τάσεις χρήσης και 

αξιοποίησης της τεχνολογίας CIM. 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 2.2 φαίνονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες που θέτουν 

οι επιχειρήσεις. Επίσης, διαπιστώνεται ότι από επιχείρηση σε επιχείρηση οι προτεραιότητες 

και η βαρύτητα διαφοροποιούνται. Σε άλλες επιχειρήσεις η μείωση του κόστους του 

προσωπικού έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ άλλες επιχειρήσεις θέτουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ευελιξία και στην συνεπή και έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών με 

μεγαλύτερο κόστος προσωπικού.  

Τα αποτελέσματα ως προς την οικονομικότερη απόδοση με την χρήση των συστημάτων 

CAD/CAM αποτυπώνει ο Pleschak [113] μέσα από μια έρευνα που έκανε στις επιχειρήσεις  
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Σχήμα 2.2: Στατιστική ανάλυση των στόχων που θέτουν οι επιχειρήσεις με την εισαγωγή 

της τεχνολογίας CIM (πηγή: Koehl, Esser, Kemmer & Wendeling) 

στην Ελβετία και στη Γερμανία. Σύμφωνα μ’ αυτήν την έρευνα στις επιχειρήσεις 

διαπιστώθηκε: 

− αύξηση της παραγωγικότητας, στο Τμήμα ανάπτυξης, σχεδιασμού και δημιουργίας 

φασεολογίων, 300-500%  

− μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης και εισαγωγής ενός προϊόντος στην αγορά 50-70%  

− μείωση του παραγωγικού χρόνου ενός προϊόντος μέχρι 50% 

− εξοικονόμηση υλικών και πρώτων υλών μέχρι 15% από την ελάττωση των σκάρτων 

− εξοικονόμηση ωρών εργασίας στην προετοιμασία και στην παραγωγική διαδικασία μέχρι 

60% 

− ολοκλήρωση ένταξης των συστημάτων σε διάστημα μέχρι 24 μήνες 

− γρήγορη απόσβεση κεφαλαίου επένδυσης από 3 έως 5 χρόνια. 
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Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα στην διεθνή βιβλιογραφία είναι η ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας, σε κάθε πεδίο εφαρμογής και συνολικά της 

ολοκληρωμένης διασυνδεδεμένης παραγωγής.  

 

2.4 Ορισμοί και προϋποθέσεις για την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις  

Η ονομασία της τεχνολογίας προέρχεται από την αγγλική γλώσσα που σε κάθε πεδίο 

έχει το πρόθεμα CA (=Computer Aided) δηλ. υποστήριξη με Η/Υ και τα υποπεδία  CAM, 

CAD, CAQ κ.τ.λ. χαρακτηρίζονται ως CA(X) τεχνολογίες. Η ολοκληρωμένη έννοια ορίζεται 

ως CIM (Computer Integrated Manufacturing). 

Στην βιβλιογραφία δόθηκαν πιο αναλυτικοί ορισμοί και περιγραφές από τους διάφορους 

συγγραφείς και ερευνητές. Οι Schreuder &Weisz [133] αναφέρουν ότι : 

− Η τεχνολογία CIM είναι μέθοδος παραγωγής, η οποία διασυνδέει τις επιμέρους 

εφαρμογές των πεδίων CAD/CAM/PPC με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

που υποστηρίζουν την λειτουργία και την διασύνδεση μεταξύ τους. 

− Στην τεχνολογία CIM απαιτείται η εξ ολοκλήρου διασύνδεση των λειτουργιών και όπως 

συμπληρωματικά ο Schlemper [127] αναφέρει: «CIM είναι η δικτύωση όλων των 

υπολογιστικών συστημάτων μέσα σε μια επιχείρηση με στόχο την διασύνδεση, 

συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των δραστηριοτήτων όλων των επιμέρους τμημάτων 

των παραγωγικών επιχειρήσεων». 

Ο  Miska [104] στο βιβλίο του για την τεχνολογία CIM προτείνει μεθόδους σχεδιασμού 

και υλοποίησης τέτοιων συστημάτων στις παραγωγικές μονάδες. Αναφέρει δε ότι: «CIM 

είναι ένα αλληλοεπιδρώμενο σύστημα μέσα στην επιχείρηση που έχει σαν στόχο τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των επιμέρους πεδίων των παραγωγικών τμημάτων της επιχείρησης». 

Ο καθηγητής Scheer του Γερμανικού Πανεπιστημίου του Saarbruecken ήταν από τους 

κυριότερους ερευνητές και συντελεστής της εξέλιξης της τεχνολογίας CIM παγκοσμίως και 

δίνει τον ορισμό: «CIM είναι η ολοκληρωμένη επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων για 

την διοικητική και παραγωγική λειτουργία μιας παραγωγικής επιχείρησης». Στο Σχήμα 2.3 

παρουσιάζει συνοπτικά η δομή ενός συστήματος CIM σύμφωνα με τον Scheer.  

O Γερμανικός Σύνδεσμος AWF αναφέρει χαρακτηριστικά: «CIM είναι η νέα 

τεχνολογία που έχει γίνει απαραίτητη σχεδόν σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους και 

συνδυάζει την τεχνολογία των επικοινωνιών με όλα τα επιμέρους πεδία όπως CAD, CAP, 

CAM, CAQ και PPC». Επίσης ξεχωριστά ορίζει για κάθε υποπεδίο: «CAD είναι ένας 

πολυσύνθετος όρος για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται με την βοήθεια του Η/Υ, οι  
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Σχήμα 2.3: Μοντέλο CIM κατά Scheer 
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οποίες άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος. 

Αυτό περιλαμβάνει την αλληλεπιδραστική μέθοδο δημιουργίας σχεδίων και την δυνατότητα 

επίδρασης στην συνεχή αλλαγή των σχεδίων. Η γραφική αυτή μέθοδος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την δισδιάστατη αλλά και τρισδιάστατη παράσταση των αντικειμένων. Η 

ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων δίνει την δυνατότητα απόθεσης όλων των 

κατασκευαστικών πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, στις οποίες έχουν πρόσβαση και τα 

άλλα τμήματα της επιχείρησης για περαιτέρω χρήση και επεξεργασία. Επίσης μέσω του  

CAD μπορούν να γίνουν και πρόσθετες κατασκευαστικές – υπολογιστικές εργασίες». 

CIM
Ολοκληρωμένα Συστήματα

Παραγωγής με Η/Υ

CAD
Τεχνικός Σχεδιασμός

CAPP
Σχεδιασμός Μεθόδων

Παραγωγής

PPC
Προγραμματισμός &
Έλεγχος Παραγωγής

CAQ
Ποιοτικός Έλεγχος

CAM
Αυτοματισμός Παραγωγής

CIM: Computer Integrated Manufacturing
CAD: Computer Aided Design
CAPP: Computer Aided Process Planning
PPC: Production Planning & Control
CAM: Computer Aided Manufacturing
CAQ: Computer Aided Quality Assurance

 
Σχήμα 2.4: Τα στοιχεία του συστήματος CIM 

Πρόσθετα στον ορισμό που δίνει ο AWF μπορεί να αναφερθεί ότι με την βοήθεια των 

συστημάτων CAD ο σχεδιαστής δεν περιορίζεται μόνον στον αριθμό των όψεων και των 

τομών των σχεδίων. Έχει την δυνατότητα να παρατηρεί στην γραφική οθόνη του Η/Υ την 

περιστροφή ενός αντικειμένου γύρω από οποιονδήποτε άξονα, να μεγεθύνει (zoom) 

επιλεγμένα σημεία, να βλέπει οποιεσδήποτε τομές και να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα 

των αντικειμένων. Το σχέδιο που μ’ αυτόν τον τρόπο προετοιμάζεται στην οθόνη, 

αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του Η/Υ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για 

οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση απαιτείται. Με την βοήθεια ειδικών εκτυπωτών σχεδίασης 
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(Plotters) το σχέδιο αναπαράγεται ταχύτατα μετά από κάθε διόρθωση, εξοικονομώντας έτσι 

ανυπολόγιστο χρόνο σχεδιαστικής εργασίας, σε σύγκριση με τους συμβατικούς μέχρι τώρα 

χρησιμοποιούμενους τρόπους (σχεδιαστήρια). Ορισμένα συστήματα CAD προσφέρουν την 

πρόσθετη δυνατότητα εξέτασης των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των σχεδιαζόμενων 

προϊόντων (π.χ. μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων για την αντοχή) εντάσσοντας έτσι  και τις 

τεχνολογίες και επιστημονικές μεθόδους του Μηχανικού (CAE Computer Aided 

Engineering). 

 

CAD
Τεχνικός Σχεδιασμός

Γεωμετρική Μοντελοποίηση

Αυτόματη Σχεδίαση
Drafting

CAΕ
Computer Aided

Engineering
 

Σχήμα 2.5: Τα στοιχεία του συστήματος CAD 

O ορισμός που δίνει ο AWF για το CAP: «Μέσω του CAP υποστηρίζεται η διαδικασία 

της προεργασίας και του σχεδιασμού των φάσεων της παραγωγής. Οι εργασίες αυτές 

στηρίζονται στην προηγούμενη φάση του CAD, περιγράφουν τις επιμέρους παραγωγικές 

φάσεις των εξαρτημάτων και της διαδικασίας της συναρμολόγησης. Με τη βοήθεια των Η/Υ 

γίνονται τα επί μέρους φασεολόγια και δημιουργούνται τα φυλλάδια παραγωγής, όπου 

αναφέρονται τα υλικά και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Είναι η φάση 

προετοιμασίας για το στάδιο της παραγωγής, ή με συμβατικό τρόπο στα διάφορα παραγωγικά 

μηχανήματα ή με την χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής CAM». 

Εδώ θα πρέπει ν’ αναφερθεί συμπληρωματικά ότι η υποστήριξη της μελέτης 

παραγωγής CAPP (Computer Aided Process Planning) είναι μια ακόμη σημαντική εφαρμογή 

της πληροφορικής στην παραγωγή, χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της Τεχνολογίας 

Ομαδοποίησης (GT - Group Technology). Η GT είναι μια μεθοδολογία ταξινόμησης και 

αρχειοθέτησης όλων των παραγόμενων ειδών σε οικογένειες, με βάση ορισμένα επιλεγμένα 

χαρακτηριστικά (π.χ. σχήμα, πρώτη ύλη, τρόπος κατεργασίας κ.τ.λ.). Ο Η/Υ διασταυρώνει με 

ειδικό πρόγραμμα, τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους ώστε να δημιουργήσει λίστες με τα 

είδη που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το φασεολόγιο για ένα νέο είδος δημιουργείται με την 

αναγνώριση ενός υπάρχοντος είδους και μεταβάλλοντας το ήδη υπάρχον φασεολόγιο. Έχει  
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Σχήμα 2.6: Τα στοιχεία του συστήματος CAPP 

αποδειχθεί, όπως αναφέρει ο Gunn [58], ότι μόνο 20% των νέων προς παραγωγή προϊόντων 

χρειάζονται απαρχής μελέτη μεθόδων παραγωγής. Αυτή την μέθοδο την χρησιμοποιούν 

πολλές συνεργαζόμενες εταιρίες που προσφέρουν κατά βάσει το ίδιο προϊόν με διαφορετικές 

παραλλαγές (SIEMENS –BOSCH, PANASONIC- NATIONAL). 

Η μελέτη νέων προϊόντων και των αντίστοιχων μεθόδων παραγωγής είναι υπεύθυνη για 

ένα μεγάλο μέρος του κόστους των προϊόντων που μερικές φορές φθάνει μέχρι το 75% 

(Grabowski [52]). Αυτό προέρχεται από το ότι σ’ αυτή την φάση προετοιμασίας επιλέγονται 

οι πρώτες ύλες και ο τρόπος κατεργασίας των αντιστοίχων φάσεων παραγωγής. Σε αντίθεση 

με την μεγάλη αυτή σπουδαιότητα της σχεδίασης, η αύξηση της παραγωγικότητας σε 

παρόμοιες εργασίες γραφείου ήταν τα τελευταία 100 χρόνια μόνο 20% έναντι 200% της 

παραγωγικότητας των μέσων παραγωγής στο εργοστάσιο.  

Εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα που αναμένονται από την χρήση συστημάτων CAD 

και CAPP είναι: 

− Μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων, που δίνει την δυνατότητα της 

σμίκρυνσης του κύκλου ζωής των προϊόντων και του εφοδιασμού της αγοράς με μεγάλη 

ποικιλία νέων προϊόντων. 

− Βελτίωση της ποιότητας λόγω λεπτομερέστερης ανάλυσης στο στάδιο της σχεδίασης. 

− Ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ της Μελέτης Προϊόντων και της Μελέτης 

Μεθόδων Παραγωγής μέσα από την αναδρομή σε κοινή βάση δεδομένων και σχεδίων 

καθώς και των φασεολογίων. 

Ο ορισμός του AWF για το CAM: «Ως CAM θεωρείται η αυτοματοποιημένη 

παραγωγή με την ένταξη, χρήση και υποστήριξη της παραγωγής από Η/Υ. Αυτό αφορά 

κυρίως τον προγραμματισμό, την οδήγηση και την παρακολούθηση των παραγωγικών  
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Process Control

Αυτόματος Έλεγχος

FDA
Συλλογή Στοιχείων

Material Handling
Διακίνηση Υλικών

FMS
Ευέλικτα Συστήματα

Παραγωγής

CAM
Αυτοματισμός Παραγωγής

DNC - CNC
Αυτόματες

Εργαλειομηχανές

FDA: Factory Data Acquisition
FMS: Flexible Manufacturing Systems
DNC: Direct Numerical Control
CNC: Computer Numerical Control

Robot

 
Σχήμα 2.7: Τα στοιχεία του συστήματος CAM 

μηχανημάτων κατά την παραγωγή ενός εξαρτήματος ή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος. 

Επίσης, αφορά στην αυτοματοποιημένη λειτουργία μεμονωμένων μηχανημάτων, βοηθητικών 

συσκευών και διατάξεων καθώς και την διακίνηση – μεταφορά των εξαρτημάτων και 

προϊόντων». 

Για την τεχνολογία CAM θα πρέπει επίσης ν’ αναφερθεί ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές 

εξελίξεις στον αυτοματισμό των μέσων παραγωγής έχουν δύο κατευθύνσεις που σχετίζονται 

με τους δύο βασικούς τύπους βιομηχανικής παραγωγής (Kochhar & Brunns [85] και Besant  

& Lui [12]): 

Α) Στα εργοστάσια παραγωγής και συναρμολόγησης σε παρτίδες (batch manufactures) 

χρησιμοποιούνται: 

− εργαλειομηχανές CNC (Computer Numerical Control) με κύριες εφαρμογές στην 

βιομηχανία κατεργασίας μετάλλου και παραγωγής εξαρτημάτων, 

− ρομποτική με κύριες εφαρμογές στις συγκολλήσεις, στις βαφές, τις συναρμολογήσεις και 

τις φορτώσεις – αποφορτώσεις, 
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− GT (Group Technology) και FMS (Flexible Manufacturing Systems). Εκτός από την 

μελέτη προϊόντων και μεθόδων παραγωγής, η GT έχει εφαρμογή και στη διάταξη των 

μέσων παραγωγής. Σχηματίζονται «κυψέλες» παραγωγής (manufacturing cells) στις 

οποίες μια ομάδα μηχανών παράγει μια οικογένεια από παρόμοια προϊόντα με τον τρόπο 

και τα πλεονεκτήματα της γραμμής παραγωγής. Αν οι μηχανές αυτές είναι CNC και 

συνδεθούν μεταξύ τους με αυτόματο σύστημα διακίνησης υλικών ελεγχόμενο από 

κεντρικό Η/Υ, τότε αναφερόμαστε σε ένα πλήρες FMS. 

Ο αυξανόμενος αυτοματισμός των μέσων παραγωγής έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί 

ανάγκες για αυτόματες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στις ενδιάμεσες φάσεις 

παραγωγής. 

Β) Στις βιομηχανίες συνεχών διεργασιών (process industries) χρησιμοποιούνται: 

− έξυπνα συστήματα αυτόματου ελέγχου με την βοήθεια  PLCs (Programmable Logic 

Controllers) με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους – εξόδους και τις αντίστοιχες 

λειτουργίες,  

− αυτόματος έλεγχος φυσικών μεγεθών,  

− αυτόματος έλεγχος ποιότητας,  

− αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος βλαβών και  

− αυτόματος εντοπισμός βλαβών εξ’ αποστάσεως με τη βοήθεια του Internet, του 

δικτύου ISDN ή  ADSL ειδικά σε βιομηχανικό εξοπλισμό πολύπλοκο και εντάσεως 

κεφαλαίου (Condition Monitoring and Fault Diagnosis).  

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη των PLCs και αύξηση των δυνατοτήτων τους σε 

συνδυασμό με την μαζική παραγωγή και την μείωση του κόστους τους επιτρέπουν την 

υλοποίηση πολύ περισσότερων, πολυπλοκότερων και εξυπνότερων συστημάτων αυτομάτου 

ελέγχου. Η αιχμή της τεχνολογίας CAM στρέφεται προς την επίλυση των συχνά 

αξεπέραστων προβλημάτων οργάνωσης της παραγωγής σε παρτίδες. Ο στόχος είναι η 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του αυτοματισμού, με παράλληλη διατήρηση της 

ευελιξίας (χρησιμοποίησης των ίδιων μέσων παραγωγής για διαφορετικά ομοειδή προϊόντα) 

(Gerwin [47]). 

Ήδη έχουν αλλάξει οι παραδοσιακοί στόχοι της παραγωγής και από την οικονομία 

κλίμακας (economy of scale) έχουμε μεταβεί στην οικονομία εύρους (economy of scope). Τα 

παραγωγικά τμήματα θα είναι μικρά με λιγότερους εργαζόμενους και θα στοχεύουν στην 

παραγωγή ομοίων προϊόντων με βάση την ευέλικτη αυτοματοποιημένη παραγωγή (flexible 

manufacturing). 
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Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του CAM είναι η δυνατότητα σύνδεσης, χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση, της λειτουργίας του προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής με την 

άμεση παραγωγική διαδικασία όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα συστήματα FDA (Factory 

Data Acquisition). Ένας Η/Υ μπορεί να διαβιβάσει αυτόματα όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες στα PLCs και στα κέντρα κατεργασίας CNC και FMS για τον προγραμματισμό 

και έλεγχο λειτουργίας τους. Προς την ίδια κατεύθυνση τα συστήματα CAD/CAM 

επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γεωμετρικών στοιχείων τους που βρίσκονται σε βάση 

δεδομένων του συστήματος CAD για τον προγραμματισμό κατεργασιών ενός συστήματος 

CAM. Η αυτόματη μεταφορά των τεχνικών χαρακτηριστικών και δεδομένων με την μορφή 

ενός προγράμματος εφαρμογής δημιουργεί την διασύνδεση CAD/CAM (Scheer [126]). 

Τέλος, ο ορισμός που δίνει ο AWF για την τεχνολογία CAQ είναι: «Ως CAQ ορίζεται η 

χρήση των Η/Υ για την παρακολούθηση, έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας των 

προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των 

σφαλμάτων σε πρώιμα στάδια κατεργασίας ώστε να γίνεται άμεση επέμβαση και αποφυγή 

μεγαλύτερων σφαλμάτων στα επόμενα στάδια της παραγωγής. Αυτό αφορά από την μια 

μεριά τα στάδια ελέγχου, τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται και τις επιθυμητές 

προκαθορισμένες τιμές των ανοχών και από την άλλη μεριά το τεχνολογικό μέρος, ήτοι τα 

χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεων που είναι κατάλληλα για κάθε περίπτωση, σε 

συνεργασία με τα συστήματα CAD, CAP και CAM που χρησιμοποιούνται». 

 
Σχεδίαση Διαδικασιών
Ποιοτικού Ελέγχου

Στατιστικός Έλεγχος
Παραγωγής

CAQ
Ποιοτικός Έλεγχος

Αυτόματος Έλεγχος

 
Σχήμα 2.8: Τα στοιχεία του συστήματος CAQ 

Τα πεδία CAD, CAP, CAM, CAQ αναφέρονται κυρίως στην παραγωγική διαδικασία 

και στον έλεγχο ποιότητας, ενώ το πεδίο PPC αναφέρεται κυρίως στον προγραμματισμό και 

τον έλεγχο της παραγωγής. Το PPC είναι από τα συστήματα Μηχανοργάνωσης που 

αναπτύχθηκαν για την Διοίκηση Παραγωγής σε παραγωγικές Μονάδες. Χωρίζεται σε δύο 

επιμέρους πεδία, στον Προγραμματισμό της Παραγωγής (Production Planning) και στον 
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έλεγχο της Παραγωγής (Production Control). Ο προγραμματισμός αναφέρεται στην 

διαχείριση παραγγελιών, υπολογισμούς, προγραμματισμό αποκτώμενων πρώτων υλών, 

διαχείριση υλικών, χρονικό προγραμματισμό, προγραμματισμό παραγωγικών μηχανημάτων, 

εκτέλεση παραγγελιών. Ο έλεγχος παραγωγής ασχολείται με:  τον έλεγχο της παραγωγικής 

ροής, την συλλογή παραγωγικών και λειτουργικών δεδομένων, τον έλεγχο ποσοτήτων, τον  

έλεγχο παραγωγικών χρόνων, το κόστος και την παρακολούθηση αποστολών. Η 

πολυπλοκότητα των λειτουργιών αυτών είναι πολύ μεγάλη επειδή καλύπτεται το σύνολο των 

λειτουργικών διαδικασιών της παραγωγής της επιχείρησης.  

 
PDM

Τεχνικές Προδιαγραφές

MPS
Κύριος Προγραμματισμός

Παραγωγής
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Προγραμματισμός &
Έλεγχος Παραγωγής

PUR
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Σχήμα 2.9: Τα στοιχεία του συστήματος PPC 

Ο Geitner [46] αναφέρει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία επιχείρηση η οποία με τον έναν 

ή άλλο τρόπο δεν χρησιμοποιεί πληροφορικά συστήματα και επιμέρους εργαλεία και 

βοηθήματα της τεχνολογίας CIM. Υπάρχουν και πολλοί ερευνητές και συγγραφείς που 

αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα και την δυνατότητα εφαρμογής αυτής της νέας 

τεχνολογίας. Οι περισσότεροι όμως είναι πεπεισμένοι και επιχειρηματολογούν υπέρ της 

τεχνολογίας CIM και θεωρούν αυτήν ως στρατηγική επιλογή αναγκαία για την βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Υπάρχει κοινή διαπίστωση ότι η τεχνολογία CIM 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως όπλο για τον εξορθολογισμό της παραγωγής και την 

αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού. Ο Miska [104] στο βιβλίο του για 

την τεχνολογία CIM αναφέρει ότι το μέγιστο όφελος που προκύπτει στην επιχείρηση 

εξαρτάται από τον βαθμό ολοκλήρωσης – διασύνδεσης όλων των επιμέρους τεχνολογιών  

CA(X) μεταξύ τους. 

Το κάθε πεδίο έχει διαφορετική βαρύτητα στην συνολική αποτελεσματικότητα του 

συστήματος CIM, όμως και από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην 

παραγωγική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι έχουν καθιερωθεί και άλλοι συμπληρωματικοί όροι όπως CIB 

(Computer Integrated Business) και CAI (Computer Aided Industry). 

 

2.5 Τα τρία κύρια πλεονεκτήματα της τεχνολογίας CIM 

2.5.1 Παραγωγικότητα  

Η βελτίωση της παραγωγικότητας κατανέμεται στα επιμέρους πεδία σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα 2.2. 

Συνήθως λαμβάνονται υπόψη μόνον τα άμεσα οφέλη που προκύπτουν από την μείωση 

του κόστους παραγωγής λόγω της αυτοματοποίησης και δεν λαμβάνονται υπόψη τα έμμεσα 

οφέλη που προκύπτουν, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη 

βιβλιογραφίας για τον υπολογισμό των ποσοτικών και ποιοτικών οφελών που προκύπτουν 

από την ένταξη του CIM στις επιχειρήσεις. Τα έμμεσα οφέλη πολλές φορές είναι μέχρι και  

Αύξηση παραγωγικότητας 

CAD CAM (FΜS) CIM 

- Μείωση του 

χρόνου σχεδιασμού  

- Αύξηση του 

αριθμού σχεδίων 

- Αύξηση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων  

- Διεύρυνση των παραγόμενων 

εξαρτημάτων 

- Μείωση αποθεμάτων 

- Μείωση των παρτίδων χωρίς 

αύξηση του κόστους 

- Μείωση του κόστους 

εργασίας 

- Βελτίωση της ποιότητας 

- Μείωση επιστροφών 

λόγω εγγύησης 

- Μείωση σκάρτων και 

μείωση επισκευών 

- Πλεονεκτήματα 

ανταγωνιστικότητας 

Πίνακας 2.2: Κατανομή βελτίωσης της παραγωγικότητας 
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τριπλάσια των άμεσων. Αυτό έχει εντοπιστεί και στο συνέδριο του INSTITUTE OF 

INDUSTRIAL INNOVATION [79] που έγινε στο LINZ της Αυστρίας το 1986. 

Σε άλλες ερευνητικές εργασίες, όπως του Blaschko [14] και του Weselindtner [163] 

έγινε  προσπάθεια αποτύπωσης της δυνατότητας αύξησης της διαθεσιμότητας του 

παραγωγικού εξοπλισμού, που αποτελεί όμως έναν μεμονωμένο παράγοντα ανάδειξης των 

έμμεσων ωφελημάτων. 

Ο Eversheim [40] αναφέρει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνολογία CIM 

είναι η απελευθέρωση παραγωγικού δυναμικού μέσω της αυτοματοποίησης, με αποτέλεσμα 

την δυνατότητα δεύτερης και τρίτης βάρδιας στο παραγωγικό πρόγραμμα της επιχείρησης. 

Ο Pleschak [113] αποδεικνύει την αύξηση της παραγωγικότητας με την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM κάνοντας διαχωρισμό μεταξύ της θεωρητικής, της τεχνολογικής και της 

πραγματικής εφαρμοσμένης παραγωγικότητας. Στους τύπους υπολογισμού που ανέπτυξε 

υπολογίζεται η εξοικονόμηση χρόνου παραγωγής μέσω της αυτοματοποίησης. Επίσης 

αναφέρει τους τρόπους αυτοματοποίησης με την χρήση NC εργαλειομηχανών, ευέλικτων 

κυψελών και ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. 

Τέλος, ο Wildemann [168] στο βιβλίο του για τον προγραμματισμό επενδύσεων και 

υπολογισμό της οικονομικής ωφέλειας που προκύπτει από την ένταξη της τεχνολογίας CIM, 

αναφέρει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί ακόμα και να δεκαπλασιαστεί, εάν ο 

βαθμός αυτοματοποίησης συμπεριλάβει εκτός από την παραγωγική αυτοματοποίηση και την 

αυτόματη διακίνηση πληροφοριών και δεδομένων και την αυτόματη διακίνηση υλικών, 

εξαρτημάτων και τελικών προϊόντων στην συνολική λειτουργία μιας παραγωγικής 

επιχείρησης.  

 

2.5.2 Ευελιξία  

Ως ευελιξία ορίζεται η ικανότητα της επιχείρησης να αντιδρά σε αλλαγές των 

εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων που καθορίζουν την δυνατότητα 

προσαρμοστικότητας της επιχείρησης σε μεταβολές των συνθηκών αγοράς, χωρίς αυτό να 

διαταράσσει την ισορροπία και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η αμερικανική 

INGERSOLL ENGINEERS [78] σε σχέση με τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής, αναφέρει 

ότι ευελιξία είναι η ικανότητα της επιχείρησης, σε διαφορετικές παραγωγικές απαιτήσεις, να 

διατηρεί σχεδόν την ίδια αποδοτικότητα με ελάχιστες τροποποιήσεις και μεταβολές στα 

παραγωγικά μηχανήματα.  

Ο Meffert [101] στο άρθρο του «Η ευελιξία ως σημαντική ικανότητα μιας επιχείρησης για 

την επιτυχία», αναφέρει ότι η ευελιξία είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί και 
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να εξασφαλίζει τέτοιες συνθήκες λειτουργίας, ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και έτσι να μην διατρέχει τον κίνδυνο να μην 

μπορεί να αντιμετωπίζει τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες των καταναλωτών. Αυτή η 

συμπεριφορά εμπεριέχει την ικανότητα της ενεργητικής προσαρμογής σε κάθε προκύπτουσα 

μεταβολή. Συμπεριλαμβάνει επίσης και δυνατότητα της συνεχούς ενεργητικής μετάλλαξης, 

ώστε να γίνεται πρόβλεψη και για τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης ως προς τα 

προϊόντα που θα παράξει, αλλά και ως προς τον απαραίτητο παραγωγικό εξοπλισμό. Η 

ύπαρξη μεγάλης ευελιξίας σε μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία την 

πολυπλοκότητα της λειτουργίας της επιχείρησης και εξασφαλίζει την επιβίωσή της 

διαχρονικά.  

Ο Wildemann [168] ορίζει την ευελιξία γενικότερα «ως την ικανότητα προσαρμογής 

της επιχείρησης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς περιβάλλοντος της αγοράς». 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διαφορετικοί όροι για την ευελιξία. 

− Ευελιξία προϊόντων είναι η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει μια ευρεία γκάμα 

από προϊόντα με διαφορετικές παραλλαγές, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. 

− Ευελιξία παραγόμενων ποσοτήτων είναι η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει 

για κάθε προϊόν τις ποσότητες που εκάστοτε ζητούνται από τους καταναλωτές, με 

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό της παραγωγής. Π. χ. οι χρόνοι αλλαγής καλουπιών 

και γενικότερα η αλλαγή των εργαλείων του παραγωγικού εξοπλισμού αποτελεί τον 

πιο σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή λειτουργίας των παραγωγικών 

μηχανημάτων. Σαν απόλυτη ευελιξία θα μπορούσε να θεωρηθεί η ικανότητα αλλαγής 

των παραγόμενων ποσοτήτων των προϊόντων χωρίς να απαιτείται καμιά αλλαγή του 

παραγωγικού εξοπλισμού. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται και ο όρος της άμεσης 

ευελιξίας στην οποία αναφέρεται σε άρθρο του ο Steinhipler [149]. 

− Ευελιξία αντίδρασης είναι η ικανότητα της επιχείρησης να εκτελεί παραγγελίες 

πελατών σε αποδεκτό χρόνο, ικανοποιώντας την μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς. 

Αυτή εξυπηρετεί συγχρόνως και τους στόχους για ταχείς χρόνους παραγωγής και 

παράδοσης προϊόντων, την χαμηλή στάθμη αποθεμάτων πρώτων υλών και προϊόντων 

και συγχρόνως υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εξοπλισμού. 

− Οργανωτική ευελιξία αναφέρεται στην ικανότητα προσαρμοστικότητας της 

επιχείρησης στην παραγωγική δομή και στις απαιτήσεις στελέχωσης με ανθρώπινο 

δυναμικό και της συνεχούς επιμόρφωσης του υπάρχοντος προσωπικού στο συνεχώς 
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μεταβαλλόμενο περιβάλλον της διοικητικής διάρθρωσης και οργάνωσης (Lay [91]). 

Ο Steinhipler [149]  ονομάζει αυτού του είδους την ευελιξία, ως μακροπρόθεσμη 

δομική διοικητική ευελιξία. Σε ότι αναφέρεται στην παραγωγική δομή είναι 

καταφανές ότι η μετατροπή γραμμών παραγωγής και η προσαρμογή τους σε 

διαφορετικά παραγόμενα προϊόντα είναι πολύ πιο δύσκολη από τις αλλαγές που 

απαιτεί ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής (FΜS). Τα FΜS  είναι πιο απλά και 

περισσότερο κατάλληλα στις απαιτούμενες αλλαγές. Ένα FΜS, σε μορφή παραγωγής 

μηχανουργείου για την παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων, διαθέτει περισσότερα 

πλεονεκτήματα σε ότι έχει σχέση με την ευελιξία ποσοτήτων και ευελιξία αντίδρασης 

έναντι των σταθερών γραμμών παραγωγής, που τα πλεονεκτήματά τους είναι κυρίως 

η ευελιξία παραγόμενων ολοκληρωμένων προϊόντων και η οργανωτική ευελιξία στην 

δομή του παραγωγικού εξοπλισμού (π. χ. αυτοκινητοβιομηχανία ή επιχειρήσεις 

παραγωγής οικιακών συσκευών). Η εταιρεία του Δικτύου Μεταλλοκατασκευών 

Κοζάνης και Βόλου στην οποία έγινε και η εφαρμογή των τεχνολογιών της παρούσας 

διατριβής ανήκει, στην κατηγορία δομής γραμμής παραγωγής. 

Ο Scharf [125] προσπαθώντας να δώσει πιο προσεγγιστικό ορισμό στην έννοια της 

ευελιξίας στο βιβλίο του, αναφέρει τι κριτήρια πρέπει να πληρούν τα ευέλικτα συστήματα 

παραγωγής και επισημαίνει ότι: 

− Τα συστήματα παραγωγής θα πρέπει με ευκολία να είναι προσαρμόσιμα σε 

διαφορετικές παραγωγικές συνθήκες. 

− Η αναπροσαρμογή του παραγωγικού εξοπλισμού σε διαφορετικά προϊόντα πρέπει να 

γίνεται σε λίγο χρόνο. 

− Να γίνεται εύκολη προσαρμογή στο πρόγραμμα παραγωγής. 

− Ελαχιστοποίηση των χρόνων παραγωγής και εξοικονόμηση παραγωγικών πόρων 

(ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, ενέργεια). 

− Εύκολη τροφοδοσία με πρώτες ύλες στην γραμμή παραγωγής για μείωση νεκρών 

χρόνων. 

− Θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον διαθεσιμότητα, για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο της 

ολικής διακοπής της παραγωγής. 

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας κάνει την διάκριση μεταξύ της ευελιξίας των διαφορετικών 

παραγωγικών δυνατοτήτων σε αριθμό παραγόμενων προϊόντων και της προσαρμοστικής 

ευελιξίας, όπου κύριο ρόλο παίζει ο χρόνος που απαιτείται για να μετατραπεί η παραγωγική 

δομή από την μια μορφή στην άλλη, εξυπηρετώντας έτσι τις μεταβολές των παραγόμενων 
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προϊόντων. Και οι δύο παραπάνω ιδιότητες χαρακτηρίζουν ένα ευέλικτο παραγωγικό 

σύστημα. 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Πίνακας 2.3) συνοψίζονται όλες οι ιδιότητες ενός ευέλικτου 

παραγωγικού συστήματος, σύμφωνα με τον Scharf [125]. 

Τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται με την ικανότητα ευελιξίας μιας 

παραγωγικής μονάδας είναι: 

Ωφελιμότητα της ευελιξίας 

Ευελιξία χρήσης: 
Είναι η ικανότητα που έχει ένα παραγωγικό σύστημα να αναδιαρθρώνεται για την 
παραγωγή διαφορετικών προϊόντων, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στο 
παραγωγικό σύμπλεγμα. 

Ευελιξία προσαρμοστικότητας: 
Είναι η ικανότητα που έχει ένα παραγωγικό σύστημα να προσαρμόζεται στις νέες 
συνθήκες της αγοράς και στην ζήτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να 
απαιτείται σημαντικός νέος εξοπλισμός. 

Ευελιξία διεκπεραίωσης: 
Είναι η ικανότητα που έχει ένα παραγωγικό σύστημα να εκτελεί παραγγελίες στο 
ελάχιστο παραγωγικό χρόνο, σε διαδοχικές παραγωγικές φάσεις. 

Εφεδρείες- διαθεσιμότητα: 
Είναι η ικανότητα του παραγωγικού συστήματος να αντιμετωπίζει έκτακτες 
καταστάσεις λόγω βλαβών του παραγωγικού εξοπλισμού. 

Παραγωγική δυναμικότητα: 
Είναι η ικανότητα του παραγωγικού συστήματος να αυξάνει ή να μειώνει την 
παραγωγική δυναμικότητα (ποσοτικά). 

Ποιοτική δυναμικότητα : 
Είναι η ικανότητα του παραγωγικού συστήματος της διασφάλισης σταθερής και 
υψηλής ποιότητας παραγόμενων προϊόντων. 

Ευελιξία χρονικού προγραμματισμού: 
Είναι η ικανότητα του παραγωγικού συστήματος να προσαρμόζεται σε μεταβολές 
χρονικού προγραμματισμού της παραγωγής, χωρίς να δημιουργείται ουσιαστική 
αύξηση κόστους. 

Πίνακας 2.3:Ωφελιμότητα της ευελιξίας  

− Διακυμάνσεις του αριθμού παραγόμενων προϊόντων λόγω εποχιακής μεταβλητής 

ζήτησης. Όταν η παραγωγική μονάδα μπορεί να προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις αυτές 

χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση κόστους, τότε η ευελιξία ως συνολική λειτουργία θεωρείται 

ικανοποιητική. Εδώ έχει αποδειχθεί ότι η δημιουργία ομάδων εργασίας, με την 

συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων, είναι πιο αποτελεσματική από τις 

σταθερές παραγωγικές γραμμές. 

− Αύξηση αριθμού παραγόμενων προϊόντων σε διαφορετικές παραλλαγές και με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή η απαίτηση προς την παραγωγή προέρχεται από τον 

έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες και απαιτήσεις 



 49

των καταναλωτών, με την έγκαιρη και απρόσκοπτη εκτέλεση παραγγελιών. Η αύξηση 

του κόστους που δημιουργείται από τις συνεχείς αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας 

του εργοστασίου θα πρέπει να αντισταθμίζεται από την αύξηση πωλήσεων, ώστε το 

συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης να παραμένει θετικό και προς όφελος 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Ο  Langer [90] διατυπώνει και έναν άλλο όρο για την ευελιξία, που είναι τα «επίπεδα 

ευελιξίας». Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Volk [159]. Για τον προσδιορισμό βαθμού 

ευελιξίας μιας παραγωγικής επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

 Βασική παραγωγική δομή: άκαμπτη, ανά συγκρότημα, επεκτάσιμη  

 Καθοδήγηση: μέσω Η/Υ, διασυνδεδεμένη 

 Ρομποτικά συστήματα, αυτοματισμοί: ακρίβεια, ταχύτητα, δυναμικότητα 

 Καλούπια: απλά, πολύμορφα για διαφορετικές φάσεις 

 Αλλαγή καλουπιών: απλή, πολύπλοκη 

 Ποιότητα: σταθερή, υψηλή, συστήματα διασφάλισης 

 Διακίνηση: Αυτόματη διακίνηση εντός εργοστασίου, μεταφορικά μέσα 

 Εφεδρείες-διαθεσιμότητα μηχανημάτων: μικρή, μεσαία, μεγάλη 

 Συντήρηση: απαιτούμενοι χρόνοι, φθορές, χρόνος ανταπόκρισης. 

Ο βαθμός ευελιξίας μιας επιχείρησης μπορεί να υπολογισθεί ποσοτικά και μπορεί να 

πάρει τιμές από 0 έως 100% ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τα 

παραγωγικά συστήματα και είναι από εταιρία σε εταιρία διαφορετικός. Επίσης ο βαθμός 

ευελιξίας έχει διαφορετική βαρύτητα για κάθε επιχείρηση. 

Σε σχέση με την ευελιξία της επιχείρησης θα πρέπει να ληφθούν και οι εξής αποφάσεις 

σε μια επιχείρηση: 

1. Πού επιθυμεί η επιχείρηση να έχει ευελιξία; Με την επιλογή των προς παραγωγή 

προϊόντων και των στόχων που θέτει στην αγορά (αγοραστικό κοινό, εσωτερική – 

εξωτερική αγορά, τιμές κ.τ.λ.) καθώς και την ανταγωνιστική της συμπεριφορά 

μπορεί να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα. 

2. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή ευελιξία; Εδώ θα πρέπει να αποφασιστούν τα 

μέτρα που πρέπει να παρθούν για να επιτευχθεί η επιθυμητή ευελιξία. Θα πρέπει να 

καθοριστούν επακριβώς τα μέτρα για την επιλογή τεχνολογίας, την αλλαγή 

διοικητικής δομής και την ένταξη νέων τεχνολογιών π.χ. CIM. Η κάθε επιχείρηση 

πρέπει να αποφασίσει μεταξύ δύο βασικών μορφών ευελιξίας: την εισαγωγή της 

ευελιξίας (built-in-flexibility) ή την ευελιξία διαχείρισης. 

 



 50

Built-in-flexibility 

Η εισαγωγή και αξιοποίηση μηχανισμών ανταπόκρισης σε διαφορετικές διαμορφούμενες 

συνθήκες της αγοράς, σε ότι έχει σχέση με την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων και 

ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών της αγοράς, μπορεί να καταστήσει την επιχείρηση 

απρόσβλητη σε δύσκολες συνθήκες και εποχές μεταβαλλόμενης ζήτησης. Αυτό 

χαρακτηρίζεται ως προσαρμοστικότητα και ευμεταβλητότητα (Diversification) και είναι ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα που διαθέτει η τεχνολογία CIM. 

 

Ευελιξία διαχείρισης 

Μια πιο ευρεία ευελιξία μπορεί να επιτευχθεί με την ολική διαχείριση της ευελιξίας. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση δημιουργούνται περισσότεροι «βαθμοί ελευθερίας» και η επιχείρηση μπορεί 

να αντιδράσει αποτελεσματικά και με επιτυχία ακόμα και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

δεν έχουν προβλεφθεί. 

Ο Meffert [101] ορίζει τρία επιμέρους είδη ευελιξίας: 

1. Ευελιξία δράσης. Θα πρέπει να δημιουργεί δυνατότητες άμεσης αντίδρασης στα 

λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης. Στα πλαίσια της τεχνολογίας CIM μπορούν να 

αναφερθούν η χρηματοδότηση, οι προμήθειες, η παραγωγή και το μάρκετινγκ. 

2. Ευελιξία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις στον 

προγραμματισμό, οι οποίες στην συνέχεια θα πρέπει επίσης άμεσα να υλοποιούνται. 

Αυτό αφορά κυρίως τα επιτελικά στελέχη και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 

3. Ευελιξία δομής. Θα πρέπει η όλη δομή της επιχείρησης να μπορεί να είναι 

ευμετάβλητη και προσαρμοστική στις εκάστοτε προκύπτουσες συνθήκες. Αυτό 

σημαίνει ότι η οργάνωση, το προσωπικό και τα επιτελικά στελέχη της επιχείρησης θα 

πρέπει να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που δημιουργούνται στην αγορά 

και άμεσα να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και να αντιδρούν αντίστοιχα 

έγκαιρα. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί πώς μπορεί ν’ αυξηθεί αυτή η ικανότητα 

μιας επιχείρησης ανεξάρτητα, από την ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

Η ωφελιμότητα και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ευελιξία της 

παραγωγής απεικονίζονται στο Σχήμα 2.10 σύμφωνα με άρθρο του Gronau [56]. 

Ο ακριβής υπολογισμός του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την δημιουργία 

της ευελιξίας της παραγωγής μέσω των συστημάτων CIM είναι πολύ δύσκολος. Υπάρχουν 

θεωρητικά μοντέλα προσομοίωσης αλλά δεν οδηγούν σε πραγματικά εφαρμόσιμα 

συμπεράσματα. 
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Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος για τον υπολογισμό των άμεσων 

αλλά και έμμεσων ωφελημάτων από την ευελιξία που προκύπτει από την χρήση συστημάτων 

CIM, αλλά μερικές φορές υπάρχουν μόνο προσεγγιστικοί μέθοδοι για τα επιμέρους πεδία της 

τεχνολογίας CIM. 

 

Ωφελιμότητα μέσω ευελιξίας 
 

 

CAM CIM 

− Μείωση του χρόνου αλλαγής της 
παραγωγής 

− Γρήγορη απόσβεση σε 2-4 
χρόνια 

− Ελάττωση εργατικού δυναμικού 
− Λιγότερες μηχανές λόγω νέας 

τεχνολογίας 
− Μείωση των χρόνων παραγωγής 
− Μείωση χρόνου διακίνησης 
− Μείωση νεκρών χρόνων 

− Μείωση αποθηκευμένων πρώτων 
υλών και προϊόντων 

− Πλεονεκτήματα 
ανταγωνιστικότητας μέσω 
περισσοτέρων παραλλαγών των 
παραγόμενων προϊόντων 

− Άμεση ανταπόκριση στην 
ζήτηση της αγοράς  

− Μείωση του διοικητικού 
λειτουργικού κόστους 

− Μεγαλύτερη Διαφάνεια 
Λειτουργίας 

Σχήμα 2.10: Κατανομή της ωφελιμότητας της ευελιξίας 

 

2.5.3 Ολοκληρωμένη Διασύνδεση (Integration) 

Η έννοια της ολοκληρωμένης διασύνδεσης προέρχεται από την λατινική λέξη «integer» 

που σημαίνει εξ’ ολοκλήρου – πλήρης, καθώς επίσης και από την λέξη «integrate» που 

σημαίνει συμπλήρωση. Αυτή την έννοια την επεξηγεί ο Schreuder [132] στο βιβλίο του με 

θέμα την «Οικονομική ωφελιμότητα μέσω της διασύνδεσης των επιμέρους πεδίων CAD, 

CAP, CAM, PPC και CAQ». 

Με τον όρο ολοκλήρωση νοείται γενικώς η διασύνδεση των επιμέρους τμημάτων σε 

ένα ενιαίο σύνολο, ως πολιτικού, κοινωνικού και νοητικού συστήματος. Ολοκληρώνω 

σημαίνει με την έννοια αυτή, συμπεριλαμβάνω στην τακτική που εφαρμόζεται και τις 

ενέργειες που γίνονται για την διασύνδεση αυτή. Η ολοκλήρωση μπορεί να διαχωριστεί στο 

τμήμα που αφορά τα δεδομένα και τις πληροφορίες και στο τμήμα που αφορά τις λειτουργίες. 

Η διοίκηση της επιχείρησης είναι αποδέκτης μιας συνεχούς ροής πληροφοριών που 

πρέπει να επεξεργάζεται ανελλιπώς. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δημιουργούν ανά πάσα 
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στιγμή μία πλήρη και διάφανη εικόνα των λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο να γίνεται 

δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος όλων των επιμέρους λειτουργιών της. 

Η προετοιμασία, η λήψη αποφάσεων και η υλοποίηση ενεργειών γίνεται με την 

αξιοποίηση και χρησιμοποίηση των κατάλληλων πληροφοριών. Ένα σύστημα πληροφοριών 

θα πρέπει να είναι ο φορέας πληροφόρησης για την στοχοθετημένη δημιουργία γνώσης προς 

εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων. Ιδανική θα ήταν η συνεχής ροή πληροφοριών, ώστε να 

γίνεται δυνατός ένας αποδοτικός και ορθός συνεχής έλεγχος των λειτουργιών μιας 

επιχείρησης (Malik [97]). 

Σωστές και έγκαιρες πληροφορίες έχουν μεγάλη σημασία για την διοίκηση μιας 

επιχείρησης. Στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης θεωρείται ως πληροφορία, καθετί 

που προσθέτει νέα στοιχεία. Σε συσχετισμό με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, 

«Πληροφορία» είναι καθετί που συμβάλει στην ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της. 

Πληροφορία μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί η γνώση προσανατολισμένη στους σκοπούς της 

επιχείρησης. (Zehnder [175]). Πληροφορίες λοιπόν είναι επίσης οι περιγραφές συμπεριφοράς, 

οι οποίες είναι χρήσιμες και αξιοποιήσιμες από τα στελέχη της επιχείρησης. Την πληροφορία 

ο Augustin [6] την κατατάσσει στους παράγοντες που εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα 

μιας επιχείρησης. Κατά την χρήση πληροφορικών συστημάτων θα πρέπει να διακρίνουμε την 

διαφορά μεταξύ των δεδομένων (DATA) και λειτουργιών (FUNCTION). Οι πληροφορίες 

μπορούν να έχουν την μορφή δεδομένων. Ο Augustin αναφέρει ότι η χρήση των δεδομένων 

δημιουργεί πληροφορίες. Οι λειτουργίες απαιτούν την ύπαρξη πληροφοριών. Οι πληροφορίες 

μπορούν να αποθηκεύονται, να αλλάζουν, να ανιχνεύονται και να επικαλούνται. 

Εκείνο που θα πρέπει να προσεχθεί είναι να μην υπάρχει πλεονασμός δεδομένων και 

λειτουργιών, διότι σ’ αυτή την περίπτωση δημιουργούνται προβλήματα από μη αναγκαίες 

διαδικασίες που γίνονται. Ένας από τους στόχους που πρέπει να θέτει η ολοκλήρωση είναι να 

υλοποιείται με τα ελάχιστα δυνατά μέσα. 

Η ολοκλήρωση των δεδομένων έχει σαν σκοπό την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 

όπου θα εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία λειτουργίας του συνόλου των λειτουργιών της 

παραγωγικής μονάδας. Θα πρέπει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα να 

δημιουργούνται ενιαία μόνον μία φορά και να αποφεύγεται το κάθε τμήμα να δημιουργεί τα 

δικά του στοιχεία και αυτά να επικαλύπτονται από τα στοιχεία άλλου τμήματος. 

Οι Vetsch & Heuer [158] σε μια μελέτη που έγινε στην Ελβετία από το Κέντρο 

Εκπαίδευσης CIM για την ένταξη της Τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις, αναφέρουν ότι θα 

πρέπει να αποφευχθούν τα εξής: 



 53

− Πιθανότητα λαθών από πολλαπλή καταχώρηση και ανάγνωση δεδομένων και 

πληροφοριών από διαφορετικά τμήματα. 

− Περιττός χρόνος εργασίας από την επανάληψη εισαγωγής δεδομένων και αύξηση 

του κόστους λειτουργίας. 

− Έλλειψη δυνατότητας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ελέγχου, εγκυρότητας και 

επικαιρότητας των εισαχθέντων δεδομένων. 

− Σε περίπτωση αλλαγών να απαιτείται η ενημέρωση των υπολοίπων τμημάτων. 

− Η ασφάλεια των δεδομένων δεν εξασφαλίζεται όταν υπάρχουν πολλά σημεία 

εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων.  

− Να υπάρχει πλεονασμός δεδομένων, ο οποίος απαιτεί και χωρητικότητα 

αποθήκευσης αλλά δημιουργεί και αντιφατικότητες διαχείρισης. 

Ο Scheer [126] αναφέρει ότι η ολοκλήρωση λειτουργιών θα πρέπει να γίνει σταδιακά 

και συγχρόνως να δημιουργηθεί μια κοινή βάση δεδομένων, η οποία να εξυπηρετεί τα 

επιμέρους τμήματα. Έτσι το τμήμα ανάπτυξης και σχεδιασμού προϊόντων που χρησιμοποιεί 

CAD έχει κοινή βάση δεδομένων με το τμήμα παραγωγής CNC και γίνεται από κοινού χρήση 

και ανταλλαγή δεδομένων. Τα προγράμματα CAD μετατρέπονται σε εκτελέσιμα 

προγράμματα CNC, χωρίς να απαιτείται μεταφορά των δεδομένων. Έτσι αποφεύγεται ο 

κίνδυνος σφαλμάτων από την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο Pleschak [113] 

αναφέρει ότι η ολοκλήρωση είναι σε συσχετισμό με την διαφοροποίηση. Αυτό σημαίνει ότι 

στην οργάνωση μιας επιχείρησης, η ολοκληρωμένη δομή διαθέτει επιμέρους λειτουργίες και 

τμήματα, που κάθε ένα από αυτά αναλαμβάνει την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης επιμέρους 

δραστηριότητας παραγωγικής ή διοικητικής (π.χ. θέσεις εργασίας, ομάδες εργαζομένων, 

παραγωγικά τμήματα κ.τ.λ.). Σε κάθε τμήμα τίθεται ως στόχος η απρόσκοπτη και αποδοτική 

λειτουργία. Μέσω της ολοκλήρωσης τελικά όλες οι λειτουργίες συγκεντρώνονται σε μια 

μοναδιαία ολότητα, ώστε να επιτυγχάνεται μια στοχοθετημένη και συντονισμένη 

αλληλεπίδραση των επιμέρους συστημάτων. Μια υψηλού επιπέδου ολοκλήρωση όμως 

εξαρτάται και από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και την διοικητική δομή της 

επιχείρησης και δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός που μπορεί 

να επιτευχθεί, τόσο καλύτερα και περισσότερα αποτελέσματα αποδοτικότερης, 

εξορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησης αναμένονται. 

Ο Scheer [126], πρωτοπόρος στην τεχνολογία CIM στην Γερμανία, δίνει την αρχική 

δομή ενός συστήματος CIM που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.11. Στη συνέχεια ακολουθούν 

άλλες μετεξελιγμένες δομές που χρησιμοποιήθηκαν στην Γερμανική βιομηχανία. Οι τρεις 
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πρώτες δομές προτάθηκαν αρχικά και από τους προμηθευτές λογισμικού (software) αλλά και 

συστημάτων Η/Υ (hardware). Στην συνέχεια περιγράφονται άλλες δύο δομές οι οποίες 

αποτέλεσαν την τελική μορφή ολοκλήρωσης, η οποία στην αρχή δόθηκε μόνον σε θεωρητικό 

επίπεδο αλλά αργότερα εφαρμόστηκε και στην πράξη από τις βιομηχανικές παραγωγικές 

μονάδες της Γερμανίας. 

Δύο συσκευές στη θέση εργασίας

Βάση δεδομένων Βάση δεδομένων

Η/Υ Η/Υ

CAD/CAM PPC

 
Σχήμα 2.11: Πρώτη μορφή ολοκλήρωσης 

Στο Σχήμα 2.11 περιγράφεται η αρχική δομή ως πρώτο μοντέλο υλοποίησης της 

τεχνολογίας CIM. Σ’ αυτή τη μορφή το κάθε σύστημα λειτουργεί αυτόνομα με ξεχωριστή 

βάση δεδομένων και απλώς ο υπεύθυνος διοίκησης συντονίζει τις δύο λειτουργίες, 

μεταφέροντας δεδομένα και πληροφορίες από το CAD/CAM στο PPC και αντίστροφα. Εδώ 

δεν υπάρχει όμως καμιά συνοχή μεταξύ των συστημάτων και αυτή η δομή αποτελεί μόνον 

μια αρχική ιδέα για την εφαρμογή της τεχνολογίας CIM. 

 

Ολοκλήρωση των μη διασυνδεδεμένων συστημάτων με εργαλεία (PC, Query, Δίκτυα)

Βάση
δεδομένων

Βάση
δεδομένων

CAD/CAM

Η/Υ

CAD/CAM PPC

PPC

Βάση
δεδομένων

 
Σχήμα 2.12: Δεύτερη μορφή ολοκλήρωσης 
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Στο Σχήμα 2.12 παρουσιάζεται το δεύτερο μοντέλο όπου ο Η/Υ βρίσκεται στο κέντρο 

των δύο συστημάτων CAD/CAM και  PPC και με έναν Η/Υ ο χειριστής μεταφέρει 

πληροφορίες από το ένα σύστημα στο άλλο. Τα δύο συστήματα όμως λειτουργούν αυτόνομα. 

Η ολοκληρωμένη διασύνδεση είναι περιορισμένη και περνά μέσα από τον χειριστή του 

κεντρικού υπολογιστή. 

Μεταφορά των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων

Βάση
δεδομένων

Βάση
δεδομένων

CAD/CAM

CAD/CAM PPC

PPC

Mailbox

 
Σχήμα 2.13: Τρίτη μορφή ολοκλήρωσης 

Στην τρίτη μορφή (Σχήμα 2.13) μέσω ενός ενδιάμεσου κόμβου διασύνδεσης 

μεταφέρονται πληροφορίες και δεδομένα από το ένα σύστημα στο άλλο, αλλά θα πρέπει να 

έχουν την ίδια γραμμογράφηση (format) για να είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών. Το κάθε 

σύστημα είναι συγχρόνως δέκτης και αποστολέας πληροφοριών, αλλά το κάθε σύστημα 

διατηρεί την αυτονομία στην δημιουργία και λειτουργία της δικής του βάσης δεδομένων. 

Κοινή βάση δεδομένων των συστημάτων

Κοινή βάση
δεδομένων

CAD/CAM

CAD/CAM PPC

PPC

 
Σχήμα 2.14: Τέταρτη μορφή ολοκλήρωσης 

Στο τέταρτο μοντέλο (Σχήμα 2.14) και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια κοινή 

βάση δεδομένων. Αυτή η δομή εξασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα και την 

χρησιμοποίηση όλων των πληροφοριών και δεδομένων και από τα δύο συστήματα 
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συγχρόνως. Αυτή η μορφή είναι πιο εξελιγμένη και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα από τα 

τρία προηγούμενα μοντέλα. 

Στην πέμπτη δομή (Σχήμα 2.15) υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των δύο 

συστημάτων CAD/CAM και PPC όπου οι δύο διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να 

ενοποιηθούν σε μία, με άμεση επέμβαση του ενός συστήματος στο άλλο. Ο χειρισμός γίνεται 

από μια κεντρική θέση ελέγχου και καθοδηγείται και εποπτεύεται από ένα κεντρικό 

συντονιστικό τμήμα. 

Διασύνδεση συστημάτων με προγραμματιστική ολοκλήρωση

Κοινή βάση
δεδομένων

CAD/CAM

CAD/CAM

PPC

PPC

 
Σχήμα 2.15: Πέμπτη μορφή ολοκλήρωσης 

Ο Wildemann [168] στο βιβλίο του για την οικονομική ωφελιμότητα που προκύπτει 

από την χρήση ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (FΜS) αναφέρει ότι η ωφελιμότητα 

αυξάνεται ραγδαία όσο αυξάνεται ο βαθμός ολοκλήρωσης αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο 

ολοκλήρωσης, το οποίο αν ξεπεραστεί τότε προκύπτουν δυσεπίλυτα προβλήματα με 

αρνητική πορεία της ωφελιμότητας. Αυτό προκύπτει από την πολυπλοκότητα του συνόλου 

της λειτουργίας της επιχείρησης και την αύξηση του κόστους λειτουργίας που προκύπτει από 

αυτήν. 

Γενικότερα θα μπορούσαν να καταγραφούν τα οικονομικά αλλά και άλλα άμεσα και 

έμμεσα οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωση και αναφέρονται στον Πίνακα 2.4, 

σύμφωνα με τους Schreuder &Weisz [133]. 

Ο Schreuder [132] αναφέρει τα σημαντικά οικονομικά οφέλη και τα πλεονεκτήματα 

που προκύπτουν από την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Ειδικά 

η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης σε 

σύγκριση με την μεμονωμένη επεξεργασία δεδομένων σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, δημιουργεί 

σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την μείωση κόστους λειτουργίας, ταχύτητα μετάδοσης 
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και αποφυγή σφαλμάτων, διασφαλίζοντας έτσι υψηλή ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα. Η 

χρήση μιας και μοναδικής βάσης δεδομένων αποτελεί το κεντρικό στοιχείο βελτίωσης της 

λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων. 

Οφέλη από την διασυνδεδεμένη ολοκλήρωση 

CIM 

− Απλούστερος έλεγχος αποτελεσματικότητας 

− Μείωση του κόστους επικοινωνίας με χρήση κοινής βάσης δεδομένων 

− Μείωση των αποθεμάτων 

− Αύξηση της διαφάνειας και εποπτείας 

− Μείωση του χρόνου διαδρομής ενός προϊόντος μέχρι την τελική ολοκλήρωση 

− Αύξηση της έγκαιρης και συνεπούς εκτέλεσης παραγγελίας 

− Μείωση του κόστους προσωπικού 

− Μείωση των παραγωγικών διοικητικών τμημάτων 

− Συγχώνευση διαφόρων τμημάτων 

− Συγχώνευση παραγωγικών και διοικητικών τμημάτων 

− Αύξηση της ευελιξίας της παραγωγής 

− Μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού 

− Ευέλικτη και βελτιωμένη δημιουργία και αποθήκευση εγγράφων και σχεδίων 

− Χρήση προηγμένης παραγωγικής τεχνολογίας 

− Μείωση σφαλμάτων από το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή 

− Βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας 

− Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά - ωφελήματα Μάρκετινγκ. 

Πίνακας 2.4: Οφέλη από την διασυνδεδεμένη ολοκλήρωση 

Η απόλυτη όμως διασυνδεδεμένη ολοκλήρωση παρουσιάζει προβλήματα εφαρμογής 

και δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε μια φάση σε όλα τα τμήματα μαζί. Θα πρέπει πρώτα να γίνει 

η διασύνδεση μεταξύ δύο τμημάτων π.χ. CAD και CAM και στη συνέχεια να επεκταθεί η 

διασύνδεση με το PPC, αφού πρώτα έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα της πρώτης φάσης 

και έχει αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία. Στην κάθε φάση μπορεί να 

απαιτηθεί μετακίνηση και μεταφορά ολόκληρων τμημάτων και σύμπτυξη αυτών σε άλλο 

εργασιακό χώρο. Για να γίνει κατανοητό αυτό, παρατίθενται τα αποτελέσματα από 

παραδείγματα εφαρμογής, όπου ακολουθήθηκαν τα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση 

του εγχειρήματος της ολοκλήρωσης. 
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− Αποφυγή πολλαπλών χειρισμών για το πέρασμα τεχνικών στοιχείων και 

κατασκευαστικών πληροφοριών από τμήμα σε τμήμα, χρησιμοποιώντας μια κοινή 

βάση δεδομένων π.χ. από το Τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων προς 

το Τμήμα προετοιμασίας των φασεολογίων και τελικά στο Τμήμα παραγωγής. 

− Η δημιουργία φασεολογίων συνδέεται άμεσα με τον υπολογισμό πρώτων υλών που 

θα πρέπει να προγραμματιστεί η προμήθειά τους από το Τμήμα Προμηθειών. 

Σύνδεση του Προγράμματος Χρονικού Προγραμματισμού με τις παραγγελίες των 

πελατών, οι οποίες δίνονται στην επιχείρηση από τους πωλητές μετά από 

συνεννόηση με τους πελάτες. 

− Πολύ μεγάλη ευκολία σε τροποποιήσεις μοντέλων, από τον σχεδιασμό μέχρι την 

κατασκευή, μέσω της κοινής βάσης δεδομένων στην οποία όλα τα τμήματα έχουν 

πρόσβαση και δυνατότητα επεμβάσεων. Η διάχυση των πληροφοριών γίνεται ON 

LINE και αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες αλληλοενημέρωσης. 

Όλα τα παραπάνω μειώνουν σημαντικά τους χρόνους απασχόλησης του προσωπικού 

και μπορούν ν’ αξιολογηθούν ποσοτικά, καταγράφοντας και συγκρίνοντας τις διαφορές που 

προκύπτουν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υπολογισμού των οικονομικών οφελών που 

δημιουργούνται από την νέα αυτή δομή της επιχείρησης. Επίσης προκύπτει συνολικά και 

εξοικονόμηση πόρων σε όλα τα επίπεδα  λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

2.6 Άλλες έννοιες και ορισμοί  

Για την κατανόηση των ωφελημάτων που προκύπτουν από την χρήση της τεχνολογίας 

CIM θα πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι όροι που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και 

περιγραφή των πλεονεκτημάτων που διαμορφώνονται μετά την εγκατάσταση αυτής της 

τεχνολογίας. Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι: 

- Πολυπλοκότητα 

- Εξυγίανση – εξορθολογισμός 

- Αποτελεσματικότητα  

- Οικονομική αποδοτικότητα 

 

2.6.1 Πολυπλοκότητα 

Ο όρος πολυπλοκότητα χρησιμοποιείται σε πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία με 

διαφορετικό σε κάθε περίπτωση τρόπο. Πολυπλοκότητα σημαίνει κάτι περισσότερο από 

πολυσυνθετικότητα. «Ένα βιβλίο είναι πολυσύνθετο όταν αποτελείται από πολλά κεφάλαια 
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και παραγράφους και χρησιμοποιεί δύσκολες λέξεις. Με επιμονή όμως μπορούμε τελικά να 

κατανοήσουμε το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο όμως του βιβλίου παραμένει σταθερό, 

δηλαδή είναι στατικό». 

Ο Bronner [18] και οι  Ulrich & Probst [157] ονομάζουν Πολυπλοκότητα κάτι το οποίο 

«δεν είναι μόνον στην σύνθεσή του πολύμορφο και πολυσύνθετο αλλά επιπλέον δεν είναι 

στατικό και συνεχώς μεταβάλλεται». Χαρακτηριστικό της υψηλής πολυπλοκότητας είναι η 

ύπαρξη μιας εσωτερικής ζωντανής – μεταβαλλόμενης κατάστασης, που κάθε φορά που του 

δίνεται το ίδιο ερέθισμα εισόδου μπορεί να προκύπτει διαφορετικό αποτέλεσμα εξόδου. Σε 

μια επιχείρηση έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα, 

επειδή η λειτουργία της επηρεάζεται από ανθρώπους – εργαζόμενους, που στο ίδιο ερέθισμα 

μπορεί να εκδηλώνουν διαφορετική αντίδραση. Σε αντίθεση με την λειτουργία μιας μηχανής, 

όπου σε κάθε σήμα εισόδου έχουμε πάντα το ίδιο σήμα εξόδου, οι άνθρωποι – εργαζόμενοι 

συμπεριφέρονται και αντιδρούν κατά περίπτωση διαφορετικά. Έτσι ο κάθε εργαζόμενος 

επηρεάζει διαφορετικά την λειτουργία μιας επιχείρησης και αντίστροφα η ίδια λειτουργία σε 

μια επιχείρηση επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε εργαζόμενο. Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ 

σημαντική στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ενός ζωντανού οργανισμού όπως είναι η 

επιχείρηση. 

 

2.6.2 Εξυγίανση – εξορθολογισμός 

Ο εξορθολογισμός τη λειτουργίας μιας επιχείρησης (rationalization) προέρχεται από 

την λατινική λέξη «Ratio» που σημαίνει «λογικό». Στον εξορθολογισμό λοιπόν πρόκειται για 

την λογική διαμόρφωση ενός συστήματος που σημαίνει την σωστή λειτουργία, την 

βελτιωμένη λειτουργία. Μεταφέροντας αυτή την έννοια στην οικονομική διαχείριση 

καταλήγουμε στην εξής αρχή: Ένας στόχος που έχει τεθεί θα πρέπει να επιτευχθεί με την 

μικρότερη χρήση πόρων ή με την χρήση δεδομένων οικονομικών πόρων θα πρέπει να 

επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. 

Στον εξορθολογισμό τίθεται ως στόχος η μεγιστοποίηση του οφέλους μέσα από την 

βελτιστοποίηση του κλάσματος :  
σοδος
ξοδος
ί
Έ
Ε

 

Αυτό σημαίνει μαθηματικά ότι η τιμή του κλάσματος μεγαλώνει είτε όταν αυξάνεται ο 

αριθμητής ή όταν μειώνεται ο παρονομαστής ή όταν συμβαίνουν και τα δύο μαζί. Αυτό 

βέβαια αποτελεί μια συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική κατάσταση και λειτουργία της 

επιχείρησης. 
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Όταν οι λειτουργίες της επιχείρησης συνεχώς βελτιώνονται, τότε μιλάμε για βελτίωση 

της αποδοτικότητας (Gomez & Zimmerman [50]). Ο οικονομολόγος Drucker [32] το λέει 

πολύ απλά: «οι λειτουργίες της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σωστές και οι χειρισμοί 

ορθοί». Έτσι, ο εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας οδηγεί στην αποδοτική και 

ποιοτική παραγωγή προϊόντων. 

Σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων πρέπει να γίνει 

διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων:  

a. Αντιδρά η επιχείρηση μόνον σε εσωτερικές ή εξωτερικές μεταβολές, τότε μιλάμε για 

μια παθητική – αντιδραστική (passiv reactiv) συμπεριφορά της επιχείρησης. Αντί της 

λέξης συμπεριφορά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η λέξη «στρατηγική», όπως 

αναφέρουν και οι Marr & Hoffmann [98]. Αυτός ο τρόπος αντίδρασης όμως 

ελλοχεύει τον κίνδυνο η επιχείρηση να αντιλαμβάνεται καθυστερημένα τα μηνύματα 

της αγοράς και να μένει πίσω έναντι των ανταγωνιστών της. Στην ουσία να αντιδρά, 

όταν οι αλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί, και να ακολουθεί με χρονική 

καθυστέρηση τα δρώμενα στην αγορά. 

b. Η επιχείρηση θέτει ως στόχο την συνεχή και ασταμάτητη προσπάθεια βελτίωσης των 

λειτουργιών της, ως μία συνεχή και αδιάλειπτη προσπάθεια διαδικασίας 

βελτιστοποίησης. Αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως ενεργητική – αντί-

παθητική (aktiv-antipassif). Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εξορθολογισμός λειτουργεί 

ως ένα όργανο – εργαλείο μιας προγραμματισμένης συνεχούς μετάλλαξης της 

επιχείρησης. (Marr & Hoffmann [98]). 

 

2.6.3 Αποτελεσματικότητα 

Για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα ενός μέτρου ή μιας απόφασης που 

λαμβάνεται, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη την δομή και τα στοιχεία που επηρεάζουν την 

λειτουργία ενός συστήματος. Μια απόφαση που λαμβάνεται ή μια ενέργεια που γίνεται είναι 

αποδοτική όταν τα αποτελέσματα αυτής εκπληρώνουν τους στόχους που έχουν τεθεί από την 

επιχείρηση. Οι στόχοι μπορεί να είναι βραχυχρόνιοι ή μακροχρόνιοι. Ο Drucker έκανε σαφή 

διάκριση μεταξύ της αποδοτικότητας (Efficiency) και της αποτελεσματικότητας (Effectively). 

Όπως αναφέρει, όλα τα πράγματα που γίνονται σε μια επιχείρηση θα πρέπει να γίνονται 

σωστά. Ως βασικός στόχος της διοίκησης της επιχείρησης θα πρέπει να τεθεί η επιβίωση και 

η οικονομική επιτυχία της επιχείρησης. Όποιο μέτρο και ενέργεια οδηγεί στην επίτευξη του 

επιθυμητού αυτού στόχου μπορεί να θεωρηθεί αποδοτικό. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αποδοτικότητα πρώτου βαθμού, δηλ. βασικού επιπέδου. 
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Πέραν αυτού η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να κάνει έναν ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό και να θέτει το σύνολο των στόχων της επιχείρησης ως μακροπρόθεσμο σκοπό. 

Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προς επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων, θα κριθούν σε 

σχέση με την αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

κατά την υλοποίησή τους. Αυτά χαρακτηρίζονται ως μέτρα δευτέρου βαθμού. 

Η παραπάνω διάκριση επιτρέπει και την διαφοροποίηση μεταξύ της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσματικότητας. Την διαφοροποίηση αυτή αναλύει και  ο Scholz [130]. Ποια 

είναι όμως η πραγματική σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας; 

Εάν η επιχείρηση θέσει ως στόχο να προσφέρει την χαμηλότερη τιμή των προϊόντων 

της στην αγορά, τότε θα πρέπει η επιχείρηση να εξορθολογήσει την λειτουργία της για την 

μείωση του κόστους. Άρα πρέπει να πάρει μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας των 

πόρων. Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος της αποδοτικότητας, τότε συγχρόνως αυξάνεται και η 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης επειδή καταλαμβάνει μια πετυχημένη θέση στην αγορά 

μεταξύ των ανταγωνιστών της. 

Αυτή η συνάφεια μεταξύ της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας επιτρέπει 

μια νέα θεώρηση της Τεϋλορικής σκέψης. Μερικές φορές στην σημερινή εποχή γίνεται 

κριτική στην κατάτμηση της εργασίας σύμφωνα με τον Taylor. Στο έργο του ο Taylor 

«Βασικές επιστημονικές αρχές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων» θέτει ως στόχους, με την 

σημερινή θεώρηση, την λήψη μέτρων για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας και την αύξηση 

της αποδοτικότητας. Ο Volpert [160] σε άρθρο του αναφέρει ότι οι μελέτες εργονομίας και 

πρότυπων παραγωγικών χρόνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων. Η επιλογή του εργαζόμενου για την κατάλληλη θέση 

εργασίας θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τα προσόντα του. Θα πρέπει 

να δημιουργηθεί ένα ειδικό σύστημα αμοιβών, ώστε να υπάρχουν κίνητρα απόδοσης και να 

ικανοποιείται ο εργαζόμενος κατά τον καλύτερο τρόπο. Από την εποχή εκείνη έχει 

καθιερωθεί το κριτήριο της αποδοτικότητας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα τέθηκαν ήδη οι 

προκλήσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας των εθνικών οικονομιών. Τέθηκαν οι βάσεις 

ώστε με επιστημονικές μεθόδους να αυξηθεί η αποδοτικότητα λειτουργίας μιας επιχείρησης 

έτσι ώστε συγχρόνως ν’ αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σε ένα πλέον 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

 

2.6.4 Οικονομική αποδοτικότητα 

Η έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας 
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Η οικονομική αποδοτικότητα εξαρτάται από τη σωστή χρήση και διαχείριση των 

οικονομικών πόρων και την όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση αυτών για την επίτευξη ενός 

καλού οικονομικού αποτελέσματος. Η σχέση λοιπόν μεταξύ του αποτελέσματος και των 

χρησιμοποιούμενων οικονομικών πόρων χαρακτηρίζεται ως οικονομική αποδοτικότητα 

(Bohr [16]). Επίσης ο όρος «επένδυση» χρησιμοποιείται «για το σύνολο των μέτρων που 

λαμβάνονται και των ενεργειών που γίνονται, δημιουργώντας έξοδα σε μια επιχείρηση με 

σκοπό την δημιουργία παραγωγικού δυναμικού και μελλοντικό στόχο την δημιουργία εσόδων 

από την λειτουργία της επιχείρησης» (Trechel [153]). Όταν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις 

εκπληρώνονται, τότε μπορεί κανείς να μιλήσει για την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων 

(Kunz [89]). Μεταξύ του οικονομικού αποτελέσματος μιας επένδυσης και των 

χρησιμοποιημένων απαραίτητων οικονομικών πόρων θα πρέπει να προκύπτει θετικό 

αποτέλεσμα μέχρι την απαξίωση της επένδυσης. Μόνον τότε θεωρείται μία επένδυση 

επιτυχημένη. 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αποτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητας: Η στατική 

και η δυναμική μέθοδος (Kunz [89]). Η δυναμική μέθοδος λαμβάνει υπόψη ως μέγεθος 

επιρροής και τον χρόνο, ανάγοντας τα μελλοντικά μεγέθη κόστους και οφέλους σε σημερινές 

τιμές. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM σε μία επιχείρηση, τα μεγέθη κόστους και 

οφέλους προκύπτουν αργότερα, μετά την ολοκλήρωση λειτουργίας και γι’ αυτό ενδείκνυται η 

χρήση της δυναμικής μεθόδου υπολογισμού της οικονομικής αποδοτικότητας της επένδυσης. 

 

Σκοπός της μέτρησης της οικονομικής αποδοτικότητας. 

Η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους προέρχεται από την επιστήμη της φυσικής και έχει 

σαν στόχο την ποσοτική αποτίμηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων του μεγέθους αυτού. Ο Profos 

στην θεωρία της Οικονομικής Επιστήμης επιχειρεί να επεκτείνει την έννοια αυτή, επειδή 

πολλές οικονομικές καταστάσεις πραγμάτων ή φαινομένων δεν μπορούν ή είναι πολύ 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν (Szyperski & Richter [150]). Επίσης 

αναφέρεται ότι ο όρος «μετράω» ορίζεται ως η αντιστοίχηση της κατάστασης ενός μεγέθους 

και μιας αριθμητικής τιμής. 

Η μέτρηση της οικονομικής αποδοτικότητας μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές μορφές 

όπως αναφέρει ο Bohr [16]: 

− Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές περιπτώσεις υλοποίησης μιας επένδυσης και θα 

πρέπει να γίνει η σύγκριση για να επιλεγεί η καλύτερη. 
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− Μετά την υλοποίηση της επένδυσης γίνεται η σύγκριση μεταξύ των στόχων που 

είχαν τεθεί εξ αρχής με τους στόχους που τελικά επιτεύχθηκαν (Feedback). 

− Πότε η αποδοτικότητα μιας επένδυσης θεωρείται πετυχημένη και αποδεκτή. 

Στην πρώτη περίπτωση οι επιχειρήσεις υποβοηθούνται να κάνουν την σωστή επιλογή 

της επένδυσης σε σχέση με την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί και την δημιουργούμενη 

οργανωτική δομή που θα δημιουργήσει. Αυτό θα επεξηγηθεί στο Μοντέλο που θα αναπτυχθεί 

παρακάτω για την επιλογή του συστήματος CIM. 

Στην δεύτερη περίπτωση υπολογισμού της οικονομικής αποδοτικότητας γίνεται ο 

έλεγχος με την μορφή ενός συστήματος Controlling, όπου ελέγχεται η επίτευξη των στόχων 

και η επιτυχία υλοποίησης της επένδυσης στην Τεχνολογία CIM. Αποκλίσεις και τα αίτια 

αυτών εντοπίζονται και λαμβάνονται τα αντίστοιχα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 

αυτών. 

 

2.7 Χρήση της Τεχνολογίας CIM – Αποτίμηση οφέλους 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώθηκε ότι η ένταξη της τεχνολογίας CIM σε μια 

επιχείρηση απαιτεί μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, επειδή η τεχνολογία αυτή δεν υπάρχει 

σαν ένα έτοιμο ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο μπορεί κανείς να αγοράσει από έναν 

προμηθευτή. Είναι περισσότερο ένας τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, σε πολλαπλά 

επίπεδα, όπου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης ξεχωριστά. Αυτό αποτελεί μια πολύπλοκη και μερικές φορές χρονοβόρα 

διαδικασία, με εξειδικευμένο προσωπικό και βούληση της διοίκησης της επιχείρησης για την 

αναδιάρθρωση της λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας 

CIM. Αυτό σημαίνει ότι η ενδεδειγμένη λύση για μια επιχείρηση μπορεί να είναι παντελώς 

ακατάλληλη για μια άλλη. Η ομαδοποίηση των επιχειρήσεων, με κοινά χαρακτηριστικά 

δομής και λειτουργίας, βοηθάει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων  λύσεων ανά παραγωγικούς 

κλάδους. Για παράδειγμα η μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε στα πλαίσια της εργασίας 

αυτής (εφαρμογή στην εταιρία ΚΙΚΗΣ ΑΒΕΕ) αφορά εργοστάσια επισμάλτωσης 

θερμοδοχείων, που είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος των εργοστασίων κατασκευής οικιακών 

συσκευών. Επίσης για τον ίδιο λόγο ο υπολογισμός της οικονομικής ωφελιμότητας θα πρέπει 

να γίνει σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου κλάδου και δεν μπορεί αυτός 

να υιοθετηθεί από έναν άλλο κλάδο. 

Στο παρελθόν οι αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης περιοριζόταν στην επιλογή 

μεμονωμένων μηχανημάτων και της τεχνολογίας αυτών. Στην σημερινή εποχή οι επιλογές 
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αυτές έχουν γίνει περισσότερο απαιτητικές σε γνώση και είναι πολύπλοκες στην υλοποίησή 

τους. Ειδικά όταν τα μηχανήματα θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

CIM, θα πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπόψη, όπως η δυνατότητα διασύνδεσης και 

συνεργασίας μεταξύ τους, μέσω των δικτύων επικοινωνίας όπως αυτό απαιτείται από την 

τεχνολογία CIM. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν νέες μέθοδοι 

αξιολόγησης, με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας για κάθε επιμέρους επιλογή, ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 

Στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Ινστιτούτο για την Οργάνωση και Αυτοματοποίηση) 

έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές εργασίες για την ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού της 

οικονομικής ωφελιμότητας, αλλά αυτές περιορίστηκαν μόνον στην σύγκριση τεχνικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του 

κόστους/οφέλους από την ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

Ο Steinbock [148] καταθέτει την άποψη ότι ποσοτικά-οικονομικά η απόσβεση του 

συστήματος γίνεται γρήγορα αλλά τα ποιοτικά αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ 

δύσκολο να αποτιμηθούν. 

Σε ένα άλλο άρθρο ο Freimann [45] σε μια εμπειρική μελέτη αναφέρει ότι 7 στις 10 

επενδύσεις που έχουν γίνει στις νέες τεχνολογίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν γίνει χωρίς 

μεθοδική υπολογιστική μελέτη απόσβεσης αλλά κυρίως διαισθητικά, ως προς το αποτέλεσμα 

και το οικονομικό όφελος που θα προκύψει. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την δημιουργία 

μιας αξιόπιστης μεθόδου και για την ανάπτυξη ενός μοντέλου, με τον οποίο θα γίνει ο 

υπολογισμός των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν, ως 

εργαλεία λήψης αποφάσεων από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων για την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM.  

Η οικονομική ωφελιμότητα εξαρτάται σημαντικά από το είδος της παραγωγικής 

διαδικασίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Εξαρτάται επίσης από τις παραγωγικές 

συνθήκες, εσωτερικές και εξωτερικές, που θα πρέπει να ληφθούν εξειδικευμένα υπόψη. Στην 

εφαρμογή στη βιομηχανία του Δικτύου Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου, στο 

Τμήμα Επισμάλτωσης, σημαντικός παράγοντας είναι η ευελιξία, η ποιότητα και η 

εξοικονόμηση ενέργειας, επειδή πρόκειται για μια ενεργοβόρα παραγωγική διαδικασία με 

βιομηχανικό φούρνο που λειτουργεί στους 850 βαθμούς Κελσίου.  

O Κemmner [83] σε άρθρο του αναφέρεται στην απόδοση σε σχέση με το κόστος, δηλ. 

της οικονομικής αποδοτικότητας της τεχνολογίας CIM. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιούνται κυρίως οι όροι κόστος και όφελος, όπου στο όφελος δεν 
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συμπεριλαμβάνονται μόνον τα οικονομικά οφέλη αλλά και τα συνοδευτικά οφέλη (π.χ. 

διαμορφούμενες νέες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους). 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στις μελέτες οικονομικής απόδοσης υπάρχουν μετρήσιμα 

αλλά και μη μετρήσιμα αποτελέσματα. Με την βοήθεια συμπληρωματικών κριτηρίων μπορεί 

κανείς να βγάλει αντικειμενικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη και να 

μετατραπούν σε μετρήσιμα μεγέθη, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στον τελικό οικονομικό 

υπολογισμό. 

Στην παρούσα εργασία η προσοχή εστιάζεται καταρχήν στα είδη των ωφελημάτων που 

προκύπτουν και όχι στο κόστος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη δευτερευόντως. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν γίνεται ανίχνευση του κόστους της τεχνολογίας αλλά κυρίως αναλύονται τα οφέλη 

που προκύπτουν από την ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

Τα οφέλη χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

1η  κατηγορία οφέλους 

Σ’ αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα ποσοτικά οφέλη που κυρίως 

προκύπτουν από την μείωση κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Μερικές φορές τα οφέλη 

σ’ αυτή την κατηγορία είναι υπερτιμημένα, ειδικά σε σχέση με την μείωση του κόστους του 

προσωπικού. Εδώ δεν θα πρέπει να τίθεται ως στόχος η μείωση του προσωπικού αλλά η 

αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. 

2η  κατηγορία οφέλους 

Σ’ αυτήν την κατηγορία γίνεται η ποσοτική αποτίμηση του  οικονομικού οφέλους που 

προκύπτει από τα έμμεσα πλεονεκτήματα. Η εξοικονόμηση πόρων σε όλα τα τμήματα και τα 

επίπεδα προκύπτει από την βελτίωση και βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. Ο 

Graber [51] αναφέρει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην καταγραφή των παραμέτρων 

που λαμβάνονται υπόψη στον ακριβή υπολογισμό των ποσοτικών αποτελεσμάτων. Αναφέρει 

επίσης ότι υπάρχουν ακόμα πολλές αδυναμίες και κενά για μία αξιόπιστη αποτίμηση αυτών 

των οικονομικών ωφελειών. 

3η  κατηγορία οφέλους 

Ο Schwarze [138] ήταν ο πρώτος ερευνητής που ασχολήθηκε με την οικονομική 

αποδοτικότητα των επενδύσεων σε ηλεκτρονικά συστήματα κατεργασίας δεδομένων και 

πληροφοριών, αλλά αναφέρει ότι η ποσοτικοποίηση των ωφελημάτων είναι σχετικά δύσκολη. 

Άλλοι συγγραφείς χρησιμοποιούν ως όρους τα «άυλα» ή μη μετρήσιμα πλεονεκτήματα, μη 

ποσοτικά αλλά ποιοτικά πλεονεκτήματα (Kaltenhaeuser [82]). Στα ποιοτικά πλεονεκτήματα, 

η αποτίμηση των ωφελημάτων γίνεται βάσει υποκειμενικών κριτηρίων. Σ’ αυτή την μέθοδο 

εμπεριέχεται μεγάλο ρίσκο εξαγωγής μη αξιόπιστων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων. 
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Παρ’ όλα αυτά οι έρευνες που έχουν γίνει ήδη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τα 

εμπειρικά αποτελέσματα που εξήχθησαν μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλες επιχειρήσεις, 

έτσι ώστε να γίνει προσέγγιση όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων.  

Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι αυτή η τρίτη κατηγορία οφέλους δεν θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη, επειδή δεν οδηγεί σε μια ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Άλλοι 

όμως συγγραφείς προτείνουν να λαμβάνεται υπόψη αυτή η κατηγορία στον συνολικό 

απολογισμό των οφελών μαζί με τις άλλες δύο κατηγορίες. 

Μετά από κριτική μελέτη αυτών των διαφορετικών απόψεων καταλήγουμε στο εξής 

συμπέρασμα: 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αντιφατικές απόψεις σε σχέση με την δυνατότητα 

υπολογισμού –ποσοτικά–  των ποιοτικών πλεονεκτημάτων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι 

κανόνες για να επιτευχθεί αυτό και γι’ αυτό γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η αντιστοίχηση σε 

αριθμούς ή ποσά των ωφελημάτων αυτών.  

Οι Helwig & Hahnenklee [67], ασχολούνται με την οικονομική ωφελιμότητα που 

προκύπτει από την χρήση συστημάτων CAD. Προτείνουν δύο μεθόδους με τις οποίες γίνεται 

αποτίμηση της μείωσης του κόστους και του χρόνου απόσβεσης των συστημάτων CAD. Στις 

μεθόδους αυτές υπεισέρχονται και παράμετροι τόσο για τα ποσοτικά όσο και για τα ποιοτικά 

οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του CAD. Επίσης και ο Zangemeister [174] κάνει μια 

ανάλυση επενδύσεων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά. 

Από την χρήση της τεχνολογίας CIM δεν προκύπτουν μονοσήμαντα μόνον οικονομικά 

οφέλη αλλά και μια σειρά από πολλαπλά οφέλη τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. 

Ο Obermeier [107] σε μια μελέτη κόστους/οφέλους αναφέρει ότι υπάρχουν μια σειρά 

από οφέλη που δεν δύναται να απεικονιστούν άμεσα σε οικονομικά μετρήσιμα οφέλη, όπως η 

ευελιξία της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας, η έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών και 

η ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη παραγωγή. Η διαπίστωση αυτών των πλεονεκτημάτων της 

επιχείρησης απεικονίζεται στην γενικότερη επιτυχία και καταξίωση της επιχείρησης στην 

αγορά. 

Για την μέτρηση του οικονομικού οφέλους υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και μοντέλα 

στην βιβλιογραφία, τα οποία δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζεται προσεγγιστικά το 

μέγιστο οικονομικό όφελος σε κάθε επιμέρους στόχο που τίθεται κατά την εφαρμογή της 

τεχνολογίας CIM. Η επίτευξη του κάθε στόχου μετράται με την χρήση μιας σκάλας 

αποτίμησης του οφέλους. Για κάθε είδος οφέλους υπάρχει και ξεχωριστή σκάλα. Η 

αποτίμηση γίνεται με την αποτύπωση, μέχρι ποιο βαθμό επιτυγχάνεται ο συγκεκριμένος 

στόχος. Δυσκολίες παρουσιάζονται βέβαια όταν οι στόχοι δεν είναι ποσοτικοί αλλά ποιοτικοί. 
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Αυτό οφείλεται στο ότι οι ποιοτικοί στόχοι δεν αντιπροσωπεύουν φυσικά μεγέθη (π.χ. μήκος, 

βάρος, χρήμα), αλλά θα πρέπει να γίνει υποκειμενική εκτίμηση και προσδιορισμός του 

οφέλους.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία (Bottler [17], Horvath & Weber [74]) γίνεται διάκριση 

μεταξύ τριών διαφορετικών τύπων από σκάλες: 

1. Σκάλα Kardinal (Kardinalskala) 

2. Σκάλα Ordinal (Ordinalskala) 

3. Σκάλα Nominal (Nominalskala) 

 

1. Σκάλα Kardinal 

Η μέτρηση του ποσοτικού οφέλους γίνεται με την χρήση της Kardinal-σκάλας. Το ύψος 

του οφέλους που προκύπτει μετριέται με την διαβάθμιση της σκάλας σε διαστήματα. Η 

διαβαθμισμένη αυτή σκάλα ποσοτικοποιεί το προκύπτον όφελος, ανάλογα με τον βαθμό 

επίτευξης του στόχου. 

2. Σκάλα Ordinal 

Σ’ αυτή τη σκάλα γίνεται συγκριτική μέτρηση του οφέλους. Γίνεται σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών εναλλακτικών επιλογών και το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι εάν η μία 

επιλογή είναι καλύτερη ή χειρότερη από την άλλη και εάν από τη μία επιλογή προκύπτουν 

περισσότερα ή λιγότερα οφέλη σε σχέση με την άλλη. Αυτή η σκάλα δεν αποδίδει το μέγεθος 

και την τιμή του οφέλους. 

3. Σκάλα Nominal 

Σ’ αυτήν την σκάλα δεν γίνεται αποτίμηση ή μέτρηση, απλώς γίνεται απλή καταγραφή 

μιας δυαδικής κατάστασης π.χ. ναι-όχι, καλός-κακός, ικανοποιητικός-όχι ικανοποιητικός. 

Αυτή η σκάλα χρησιμοποιείται όταν είναι δύσκολη και δυσχερής η αξιολόγηση ιδιοτήτων και 

δεν υπάρχουν αξιολογήσιμα χαρακτηριστικά. Αριθμητικές πράξεις δεν είναι δυνατόν να 

γίνουν. Οι επιλογές εδώ κατατάσσονται σε κατηγορίες και γίνεται με υποκειμενικά κριτήρια. 

Ανάλογα με τον αριθμό των κατηγοριών γίνεται και η αντίστοιχη κατάταξη. Εάν όμως για 

κάθε κατηγορία δοθεί και ένας αντίστοιχος αριθμός μορίων, τότε θα μπορεί κανείς να βγάλει 

και ένα αριθμητικό συμπέρασμα για να χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια και για σύγκριση. 

Σύμφωνα με τους κανόνες του Heinen για την λήψη αποφάσεων (Obermeier [107]), 

κάθε επιλογή έχει και έναν συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα όλων των επιμέρους 

υπολογισθέντων τιμών της κάθε επιλογής μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα, όπου η μέγιστη 

συνολική τιμή είναι καθοριστική για την τελική επιλογή. 
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2.8 Υπολογιστικοί μέθοδοι αξιολόγησης της οικονομικής απόδοσης 

Για την επιλογή ενός συστήματος εφαρμογής σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια 

χρησιμοποιούνται υπολογιστικοί μέθοδοι αξιολόγησης όπως φαίνονται στον Πίνακα 2.5 

(βλέπε επίσης Biberschick, Matyas & Weise [13]).  

Υπολογισμός Αξιολόγηση 

(οικονομικά κριτήρια) (διάφορα κριτήρια) 

Στατικές υπολογιστικές μέθοδοι για 

επενδύσεις: 

-Υπολογισμός κερδών 

-Υπολογισμός Αποδοτικότητας 

-Υπολογισμός αποσβέσεων 

 

Δυναμικές υπολογιστικές μέθοδοι 

για επενδύσεις: 

-Υπολογισμός κεφαλαίου 

-Ετήσια τοκοχρεολύσια 

-Επιτόκια μεταβλητά 

 

Ανάλυση κόστους οφέλους  

Ανάλυση συντελεστών βαρύτητας  

Ανάλυση οφέλους 

Πίνακας 2.5: Υπολογιστικοί μέθοδοι και κριτήρια Αξιολόγησης 

Υπολογιστικοί μέθοδοι χρησιμοποιούνται για ποσοτική – οικονομική αποτίμηση και 

σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων για την εισαγωγή παραγωγικών – 

διοικητικών συστημάτων σε μια επιχείρηση. Οι επενδύσεις αυτές, σύμφωνα με οικονομικά 

κριτήρια, μπορεί να αφορούν αντικατάσταση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση των παραγωγικών 

συστημάτων και εγκαταστάσεων. Υπάρχουν στατικές και δυναμικές μέθοδοι υπολογισμού 

καθώς επίσης και μέθοδοι υπολογισμού κόστους/οφέλους: 

- Στις στατικές μεθόδους υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη τα κόστη όπου οι 

μεταβολές του όγκου παραγόμενων προϊόντων, οι τιμές και οι προκύπτουσες 

μεταβολές στα μεγέθη αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη (π.χ. μεταβολές επιτοκίων). 

- Στις δυναμικές υπολογιστικές μεθόδους λαμβάνονται υπόψη όλες οι μεταβολές των 

παραμέτρων της παραγωγής και του οικονομικού κόστους (π.χ. μεταβαλλόμενο 

επιτόκιο, μεταβαλλόμενες τιμές πρώτων υλών, ενέργειας κ.τ.λ.).  
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- Συμπληρωματικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα μη μετρήσιμα μεγέθη, τα 

οποία πρέπει να εκτιμηθούν και να υπολογισθούν επίσης ποσοτικά στην ανάλυση 

κόστους/οφέλους. 

Στις μεθόδους αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά ή και συμπληρωματικά 

ποιοτικά κριτήρια για την εκτίμηση και επιλογή εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής – 

διοίκησης. Με τον υπολογισμό οικονομικών μεγεθών επιτυγχάνεται η αριθμητική 

συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Το κοινό μέγεθος αναφοράς στην 

ανάλυση κόστους – οφέλους είναι το οικονομικό, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στα οφέλη που 

προκύπτουν από την χρήση διαφορετικών συστημάτων. Στα οφέλη όπως έχει αναφερθεί  

Παράγοντες οφέλους Ποσοτικοί παράγοντες Ποιοτικοί παράγοντες 

Οικονομικού οφέλους − αποθέματα 

− παραγωγικός χρόνος 

− διοικητικός χρόνος 

− έξοδα ελέγχου 

− χρόνος διαδρομής 

− φόρτιση εξοπλισμού 

− παραγωγικότητα 

− κόστος προσωπικού 

− έμμεσα κόστη διοίκησης 

Ανταγωνιστικότητα: 

− έγκαιρη εκτέλεση 

παραγγελιών 

− διαχείριση εγγράφων 

− ικανοποίηση επιθυμιών 

των πελατών 

− ολοκληρωμένη 

διασύνδεση  

− μείωση σφαλμάτων 

Μη οικονομικού  

οφέλους 

− Ποιότητα − Διαφάνεια λειτουργίας 

− Ευελιξία 

− Εγγύηση 

− Εικόνα (image) της 

επιχείρησης 

Πίνακας 2.6: Κατάταξη παραγόντων οφέλους (πηγή: Biberschick) 

λαμβάνονται υπόψη και τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά οφέλη, τα οποία και τα δύο θα 

πρέπει να υπολογισθούν αριθμητικά και με συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με 

πολλούς συγγραφείς ο υπολογισμός των ποιοτικών οφελών είναι πολύ δύσκολα μετατρέψιμος 

σε ακριβή οικονομικά ποσά. 

Στον πίνακα 2.6 γίνεται κατάταξη των παραγόντων οι οποίοι είναι μετρήσιμοι 

οικονομικά και μη μετρήσιμοι οικονομικά. 
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Το συνολικό όφελος μιας επένδυσης προκύπτει από τα επιμέρους οφέλη σε σχέση με τα 

αντίστοιχα κριτήρια. Στον Πίνακα 2.7 φαίνεται η αναλογία στις αντίστοιχες υπολογιστικές 

μεθόδους. 

Παράγοντες
οφέλους

Οικονομικό
όφελος

Μη οικονομικό
όφελος

Ποσοτικοί παράγοντες Ποιοτικοί
παράγοντες

Ανάλυση κόστους/οφέλους

- Στατικές μέθοδοι υπολογισμού
οφέλους της επένδυσης

- Δυναμικές μέθοδοι υπολογισμού
οφέλους της επένδυσης

Μέθοδοι
εκτίμησης

Ανάλυση παραγόντων με συντελεστές βαρύτητας
Ανάλυση μέτρου οφέλους

 
Πίνακας 2.7: Υπολογιστικοί και εκτιμητικοί μέθοδοι παραγόντων οφέλους  

(πηγή: Biberschick [13]) 

 

2.8.1 Στατικές υπολογιστικές μέθοδοι 

Συγκριτικοί υπολογισμοί κέρδους 

Εάν έχει κανείς να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών μορφών οργάνωσης 

της επιχείρησης, οι οποίες δημιουργούν διαφορετικές τιμές εξοικονόμησης πόρων ανά 

χρονική μονάδα λειτουργίας ή ανά μονάδα ποσότητας και αυτή η εξοικονόμηση δημιουργεί 

ένα πρόσθετο κέρδος, τότε αναφερόμαστε στην μέθοδο συγκριτικού υπολογισμού κέρδους ή 

οφέλους. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση 

υπαρχόντων παραγωγικών και οργανωτικών δομών. Αυτό αναφέρεται στους ορισμούς του 

Γερμανικού Οργανισμού για την Οργάνωση και Αξιολόγηση της Εργασίας (REFA). 

 

Υπολογισμός αποδοτικότητας 

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται τα κέρδη ή η εξοικονόμηση χρηματικών ποσών 

ανά περίοδο (π.χ. έτος, μήνα) και συσχετίζονται με το απαιτούμενο κεφάλαιο, το οποίο 

απαιτείται για την επένδυση και τα δύο αυτά ποσά συγκρίνονται μεταξύ τους. Ως αριθμητικό 

αποτέλεσμα προκύπτει σε ποσοστά επί τοις εκατό. Η επένδυση με την μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα έχει την πρώτη προτεραιότητα στην υλοποίησή της. Αυτή η υπολογιστική 

μέθοδος χρησιμοποιείται, όταν πρόκειται να γίνει επένδυση για την επέκταση 
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δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή όταν γίνεται επένδυση εκσυγχρονισμού του παραγωγικού 

εξοπλισμού του εργοστασίου. 

 

Υπολογισμός απόσβεσης 

Εάν υπολογισθούν τα κέρδη και η εξοικονόμηση χρημάτων από την υλοποίηση της 

επένδυσης, τότε μπορεί να υπολογισθεί η χρονική διάρκεια απόσβεσης, ήτοι τα έτη που 

πρέπει να περάσουν ώστε να επιστραφεί το κεφάλαιο το οποίο απαιτήθηκε για την επένδυση. 

Ο τύπος ο οποίος υπολογίζει τον χρόνο απόσβεσης είναι ο παρακάτω: W χρόνος απόσβεσης 

(έτη) 

έτος]/[ση)Εξοικονόμη(Κέρδη
][κεφάλαιοοΑπαιτούμεν

∈+
∈

=W  

Εάν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές τότε επιλέγεται εκείνη η επένδυση που 

παρουσιάζει την μικρότερη διάρκεια απόσβεσης. Προφανώς ο χρόνος απόσβεσης θα πρέπει 

να είναι μικρότερος του χρόνου απαξίωσης της επένδυσης. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

εάν η επένδυση γίνεται με ίδια κεφάλαια ή με δανειακά κεφάλαια, γιατί θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και οι τόκοι. Ο υπολογισμός του χρόνου απόσβεσης γίνεται τότε με τις 

τοκοχρεολυτικές δόσεις, οι οποίες αποπληρώνουν το δανειακό κεφάλαιο και προφανώς 

επιμηκύνουν την χρονική διάρκεια της απόσβεσης. 

 

2.8.2 Δυναμικές υπολογιστικές μέθοδοι 

Στις δυναμικές μεθόδους λαμβάνονται υπόψη και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες 

αποπληρωμής της επένδυσης και ο υπολογισμός της απόσβεσης είναι περισσότερο σύνθετος. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν γίνεται περαιτέρω ανάλυση. Περισσότερο εστιάζεται η 

προσοχή στην δυνατότητα της όσο το δυνατόν μικρότερης χρονικής διάρκειας απόσβεσης, 

ανάλογα με την τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί και τη συμβολή της στην μείωση του 

κόστους, την αύξηση της ευελιξίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι στην βιβλιογραφία υπάρχουν μέθοδοι 

απόσβεσης μιας επένδυσης, αλλά στηρίζονται κυρίως σε ποσοτικά μεγέθη και δεν 

αναφέρονται στα ποιοτικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ένταξη νέων 

τεχνολογιών. Τα ποιοτικά μεγέθη όμως πρέπει να ληφθούν σημαντικά υπόψη στην απόφαση 

και στην επιλογή μιας νέας τεχνολογίας. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον να συνυπολογιστούν 

και οι ποιοτικές θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν στην λειτουργία της επιχείρησης. 

Παρακάτω γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν μέθοδοι που λαμβάνουν υπόψη την 
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επιρροή των ποιοτικών μεγεθών, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των 

πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. 

 

2.8.3 Ανάλυση Κόστους – Οφέλους  

Τα πληροφορικά συστήματα δημιουργούν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας μιας 

επιχείρησης και είναι πολύ δύσκολο να υπολογισθούν ή να αποτιμηθούν τα άμεσα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτά. Οι πληροφορίες στηρίζουν περισσότερο τις 

σωστές αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν από την διοίκηση σε μια επιχείρηση. Έτσι τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν πρέπει να εκτιμηθούν με έμμεσο τρόπο και κυρίως από 

τον τρόπο βελτίωσης της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η δημιουργία μεγαλύτερης 

διαφάνειας στην λειτουργία της παραγωγής μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη μεγαλύτερης 

ευελιξίας σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα την καλύτερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των 

επιθυμιών των καταναλωτών. Όπως όμως έχει αναφερθεί πολλαπλώς, αυτό δεν είναι ένα 

μετρήσιμο μέγεθος και δεν οδηγεί σε συγκεκριμένους υπολογισμούς οφέλους. 

Προσδιορισμός αρχικών και τρεχουσών δαπανών 

Υπολογισμός διάρκειας υλοποίησης εφαρμογών 

Αποτύπωση πλεονεκτημάτων 

 Πλεονεκτήματα αποτιμώμενα σε χρηματικές μονάδες (μεγέθη οφέλους) 

 Κατάταξη των στοιχείων οφέλους σε κατηγορίες 

- Κατηγορία οφέλους 1 (π.χ. Μείωση κόστους ) 

- Κατηγορία οφέλους 2 (π.χ. Αύξηση παραγωγής ) 

- Κατηγορία οφέλους 3 (π.χ. Αύξηση ανταγωνιστικότητας ) 

Υπολογισμός οικονομικού οφέλους 

Έλεγχος παραγόντων επιρροής και ρίσκα 

Σχήμα 2.16: Προτεινόμενο Μοντέλο για την Ανάλυση Κόστους/Οφέλους. 

Αυτή η υπολογιστική μέθοδος λαμβάνει υπόψη και τις δυναμικά μεταβαλόμενες 

μεταβλητές π.χ. την ετήσια αύξηση της παραγωγής σε σχέση με την αρχικά 

προγραμματισμένη παραγωγή. Επίσης μπορεί να υπολογισθεί και το νεκρό σημείο της 

οικονομικής απόδοσης (Break –Even – Point). 

Με την ανάλυση κόστους/οφέλους, όπως φαίνεται και από τον Σχήμα 2.16, μπορεί να 

διαφανεί μόνον ένα μέρος των ποσοτικών μεγεθών. Δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες και οι ειδικοί στόχοι που καλούνται να υλοποιηθούν από την επένδυση. 
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2.8.4 Ανάλυση με συντελεστές βαρύτητας 

Στην ανάλυση με συντελεστές βαρύτητας καταγράφονται τα κριτήρια σε έναν πίνακα, 

τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην ανάλυση και επιλέγονται οι συντελεστές βαρύτητας για 

κάθε κριτήριο. Στην συνοδευτική προεργασία γίνεται και η βαθμονόμηση της σκάλας όπως 

έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2.7 και για κάθε χαρακτηριστικό ορίζεται ένας αριθμός 

μορίων. Για τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά βέβαια είναι πιο εύκολη η ποσοτικοποίηση σε 

σχέση με τα μη μετρήσιμα. 

Με αυτή την μέθοδο  μπορούν να εκτιμηθούν μεγέθη που εξαρτώνται από την 

υποκειμενική κρίση. Με την ίδια μέθοδο και με τις ίδιες αρχές μπορεί να γίνει και η ανάλυση 

αξίας – αποτελέσματος/οφέλους. 

 

2.8.5 Ανάλυση αξίας – αποτελέσματος/οφέλους 

Η ανάλυση αυτή είναι μια προγραμματιστική μέθοδος για την εκτίμηση και την επιλογή 

πολύπλοκων συστημάτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη όταν υπάρχουν πολλών ειδών κριτήρια 

και πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Αυτή η μέθοδος αξιολόγησης προτάθηκε από τον 

Zangemeister [174] και δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνονται μεταξύ τους πολλές 

διαφορετικές ιδιότητες. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη υποκειμενικές απόψεις του 

αρμόδιου υπεύθυνου που πρέπει να πάρει την απόφαση για την βέλτιστη επιλογή μεταξύ 

διαφορετικών εναλλακτικών δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημαντικά κριτήρια 

που επηρεάζουν την λήψη της απόφασης αυτής (Krallmann & Scholz [87]). Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρουν οι δύο παραπάνω καθηγητές του Πανεπιστημίου του 

Βερολίνου, στην επιλογή μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων της εταιρίας IBM. 

O Zangemeister αναφέρει συγκεκριμένα: «Η αξία και η καταλληλότητα ενός αγαθού 

για την εκπλήρωση ενός σκοπού εξαρτάται από την υποκειμενική αξία που του προσδίδεται 

απ’ αυτόν που το επιλέγει». 

Το όφελος είναι ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται από την οικονομική επιστήμη. 

Μέχρι τώρα όμως στις θεωρίες της οικονομικής επιστήμης δεν δόθηκε μια ενιαία και κοινώς 

αποδεκτή ερμηνεία στον όρο αυτό. Ο Zangemeister αναφέρει επίσης: «Μεγιστοποίησε το 

όφελος, δηλαδή επέλεξε απ’ όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις εκείνη, που εκπληρώνει 

συνολικά κατά το βέλτιστο τρόπο τους στόχους που έχουν τεθεί». 

Ο όρος όφελος στην παρούσα εργασία δεν αναλύεται ως όρος της πολιτικής οικονομίας 

και της κοινωνιολογίας, αλλά σαν όρος όπως χρησιμοποιείται από επιτελικά στελέχη μιας 

επιχείρησης. Ο όρος όφελος αντιπροσωπεύει εδώ την οικονομική αξία, δηλαδή το χρηματικό 

όφελος που αναμένει η επιχείρηση από την υλοποίηση μιας επένδυσης και γενικότερα από 
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την λειτουργία της επιχείρησης. Το οικονομικό αυτό όφελος είναι όμως πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστεί, αλλά μπορεί προσεγγιστικά να αποτιμηθεί, όταν τα μεγέθη και τα 

χαρακτηριστικά που το επηρεάζουν δεν είναι μετρήσιμα (π.χ. ποιοτικά). 

 

2.9 Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στην ένταξη της Τεχνολογίας CIM στις 

επιχειρήσεις 

Μετά από την βασική καταγραφή των σκέψεων για τις υπολογιστικές μεθόδους και τις 

μεθόδους αξιολόγησης ακολουθεί μια διεθνής βιβλιογραφική έρευνα για να διαπιστωθεί σε 

ποιο επίπεδο βρίσκεται η επιστημονική έρευνα σε σχέση με την ένταξη της τεχνολογίας CIM 

στις επιχειρήσεις. Τα σημεία στα οποία έχει εστιαστεί η έρευνα είναι: 

1. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να υπολογισθούν τα οικονομικά οφέλη σε 

πολύπλοκα συστήματα όπως αυτό της τεχνολογίας CIM. 

2. Πως λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμητικές μέθοδοι. 

3. Ποια αποτελέσματα προέκυψαν από τις έρευνες. 

4. Ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση. 

5. Τι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στην επιλογή ενός συστήματος. 

6. Ποιες απόψεις υπάρχουν μέχρι τώρα για την χρήση της τεχνολογίας CIM. 

 

1. Ποια μέθοδος είναι καταλληλότερη για την αξιολόγηση του οικονομικού αποτελέσματος σε 

σύνθετα συστήματα. Ποιες είναι οι απόψεις των ερευνητών. 

Ο Zaepfel [171], σε μια ερευνητική του εργασία για τις απαιτήσεις που τίθενται από την 

ένταξη της τεχνολογίας CIM στις παραγωγικές επιχειρήσεις, δεν λαμβάνει υπόψη μόνον τα 

υπολογιστικά μεγέθη οφέλους από την υλοποίηση μιας επένδυσης, αλλά και τα μη 

υπολογιστικά, τα οποία αποτιμούνται με την ανάλυση της αξίας χρησιμότητας. Θέτει ως 

προϋπόθεση ότι τα ποσοτικά μεγέθη, τα οποία υπολογίζονται από το απαιτούμενο κεφάλαιο 

για τις επενδύσεις  (εκροές) και τα έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις των προϊόντων 

και υπηρεσιών (εισροές), δεν είναι τα μοναδικά στοιχεία μιας επιχείρησης αλλά θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία που προκύπτουν από τον απαιτούμενο παραγωγικό 

χρόνο ενός προϊόντος, την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση των αποθεμάτων 

πρώτων υλών και προϊόντων, την αύξηση της ευελιξίας και άλλα έμμεσα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται με την χρήση της τεχνολογίας CIM. Αυτά αποτυπώνονται στην ανάλυση 

οφέλους χρησιμότητας. Η παραγωγικότητα και ο απαιτούμενος παραγωγικός χρόνος ενός 

προϊόντος μπορούν να υπολογισθούν με ειδικές μεθόδους ποσοτικά και να ενταχθούν στην 

πρώτη κατηγορία των πλεονεκτημάτων. Ο Zaepfel ανέπτυξε ένα μοντέλο 
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ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, με το οποίο αποδεικνύεται η χρησιμότητα της ένταξης 

της τεχνολογίας CIM, τεκμηριώνοντας αυτήν με την μείωση τιμής ανά τεμάχιο και 

γενικότερα με την δυνατότητα μεταβολής της τιμής, ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

απαιτήσεις της αγοράς.  

Σε μια παρουσίαση στην Ένωση Γερμανών Μηχανικών ο Koch [84]  αναλύει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας CIM, παίρνοντας ως αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα τον συμβατικό τρόπο σχεδιασμού και τον σχεδιασμό μέσω CAD. Είναι 

αδιανόητη πλέον η χρήση συμβατικού τρόπου σχεδιασμού σε όλες τις ειδικότητες μηχανικού 

και γενικότερα όπου απαιτείται σχεδιασμός. Επίσης αυτό τονίζεται και από το Institute of 

Industrial Innovation [79].  

Ο Koenig [86] επίσης στη συνεδριακή του παρουσίαση κατέδειξε τα οικονομικά οφέλη 

που προκύπτουν από την χρήση CAD, παρουσιάζοντας ένα ειδικό υπολογιστικό μοντέλο. Μ’ 

αυτό το μοντέλο υπολογίζεται ένας παράγοντας που προέρχεται από μια μελέτη 

Benchmarking μεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων και με την βοήθεια του μοντέλου αυτού 

υπολογίζεται η εξοικονόμηση χρόνου κατά τον σχεδιασμό και μετατρέπεται σε ποσοτικά 

υπολογίσιμο οικονομικό όφελος.  

Ο Wildemann [168] αναφέρει ότι δεν υπάρχει μια ακριβής αντιστοίχηση μεταξύ 

κόστους και απόδοσης στην ανάλυση της αξίας οφέλους χρησιμοποίησης της τεχνολογίας και 

εκτιμά ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για να οδηγήσει σε αξιόπιστες επιλογές και 

αποφάσεις. Ως καταλληλότερη μέθοδο προτείνει την μέθοδο κόστους οφέλους, όπου 

λαμβάνονται υπόψη πολυδιάστατα κριτήρια και μπορεί να οδηγήσει με μεγαλύτερη 

αξιοπιστία στα κατάλληλα συμπεράσματα για την λήψη σωστής απόφασης για μια 

προτεινόμενη επένδυση. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των μη μετρήσιμων οικονομικών μεγεθών μέσω ενός συστήματος 

μοριοδότησης.  

Οι κλασσικές θεωρίες για την υλοποίηση επενδύσεων μπορούν να δώσουν μια 

αξιόπιστη απάντηση μόνο σε περιορισμένο βαθμό αξιοπιστίας, επειδή η τεχνολογία CIM 

επηρεάζει την λειτουργία έμμεσα και άλλων τμημάτων της επιχείρησης. 

Ο Wildemann έχει αναπτύξει ένα ειδικό υπολογιστικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση 

επενδύσεων, συγκεκριμένα για αυτοματοποιημένα ευέλικτα συστήματα παραγωγής, στην 

οποία λαμβάνει υπόψη διάφορες τεχνολογίες παραγωγής. Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει το 

απαιτούμενο κεφάλαιο, τις ετήσιες επιβαρύνσεις και την χρονική διάρκεια απόσβεσης με την 

βοήθεια της ανάλυσης ευαισθησίας. Επίσης λαμβάνονται  υπόψη οι δυναμικά 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις κεφαλαίου και οι ευκαιρίες και τα ρίσκα που προκύπτουν από 
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την εισαγωγή πολυσύνθετων και πολύπλοκων τεχνολογιών όπως είναι η τεχνολογία CIM. 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, και τις 

προγνώσεις ζήτησης επιτυγχάνεται η απαραίτητη ευελιξία παραγωγής. 

Ο Anselstetter [4] χρησιμοποιεί μια μέθοδο για τον υπολογισμό του οικονομικού 

οφέλους, που προκύπτει από την χρήση μηχανογραφημένων υπολογιστικών συστημάτων, 

στηριζόμενος σε εμπειρικά συμπεράσματα που προέρχονται από τη συλλογή πληροφοριών 

μέσα από τις επιχειρήσεις. Με αυτά τα ποσοτικά στοιχεία που συλλέγει, ανάγει και 

υπολογίζει τα οικονομικά οφέλη από την χρήση της τεχνολογίας CIM. Αυτή η μέθοδος όμως 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί τα εμπειρικά στοιχεία δεν προέρχονται από όλες τις 

επιχειρήσεις αλλά είναι μόνο αντιπροσωπευτικά και τα συμπεράσματα δεν είναι αξιόπιστα. 

Αυτή η μέθοδος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όταν συλλεχθούν περισσότερα 

εμπειρικά στοιχεία από πολλές επιχειρήσεις. 

Ο Schulz [136] σε ένα άρθρο του παρουσιάζει μία μέθοδο για την μείωση του κόστους, 

κατανέμοντας τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης στα επιμέρους τμήματα και καταγράφει τις 

οικονομικές επιδράσεις της επένδυσης της τεχνολογίας CIM σ’ αυτή. Αυτός ο γενικός τρόπος 

υπολογισμού λαμβάνει υπόψη τις θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, την ευελιξία, την 

ποιότητα και την μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού, αλλά δεν εξάγει 

ακριβή συμπεράσματα και δεν λαμβάνει υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από την 

ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη λειτουργία της επιχείρησης. Προσπαθεί να ερευνήσει την 

διάρθρωση του κόστους και από τι αυτό εξαρτάται αλλά όπως και οι άλλοι συγγραφείς 

περιορίζεται μόνον στα μετρήσιμα ποσοτικά οικονομικά μεγέθη. 

Η εταιρία ΙΒΜ ανέπτυξε κι αυτή μια μέθοδο ανάλυσης του προκύπτοντος οφέλους από 

την χρήση πληροφορικών συστημάτων, η οποία ήταν όμως μονομερής γιατί αφορούσε τα 

δικά της συστήματα, αλλά και δεν ήταν πλήρης ώστε να καλύπτει όλες τις εφαρμογές. Οι 

θετικές επιπτώσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση πληροφορικών συστημάτων 

είναι κυρίως ενδοεπιχειρησιακές και δεν μπορούν να αποτιμηθούν με την σύγκριση εσόδων – 

εξόδων μιας επιχείρησης. Θα πρέπει να εξετασθούν ενδοεπιχειρησιακά και να υπολογισθεί η 

εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και η οικονομική βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών 

της επιχείρησης. Εξαιρετικά δύσκολο είναι ακόμα να αποτιμηθεί το οικονομικό όφελος που 

προκύπτει από την βελτίωση της διαφάνειας λειτουργίας της επιχείρησης και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την έγκαιρη διεκπεραίωση των παραγγελιών καθώς και από την αύξηση της 

ευελιξίας που επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική και έγκαιρη αντίδραση και προσαρμογή 

της επιχείρησης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ο προσδιορισμός μετρήσιμων 

μεγεθών από τα παραπάνω οφέλη είναι πολύ δυσκολότερος από τον υπολογισμό 
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συγκεκριμένων μεγεθών κόστους και την εξοικονόμηση που προκύπτει απ’ αυτά (π.χ. τιμές 

πρώτων υλών, ενέργειας κτλ.). Στην πράξη τα μη μετρήσιμα οφέλη αναφέρονται απλά ως 

συμπληρωματικά οφέλη και δεν λαμβάνονται υπόψη στους ποσοτικούς υπολογισμούς. 

Ο Hoefling [70] στην μελέτη του για την κοστολόγηση προϊόντων, μετά την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM, αναφέρεται σε συνοδευτικές επιδράσεις στο κόστος από την χρήση της 

τεχνολογίας αυτής. Στην μελέτη αυτή που έγινε στο ερευνητικό κέντρο BBC (μεγάλης 

πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) ανάπτυξε ένα πρόγραμμα 

προσομοίωσης στο οποίο γινόταν εικονική παρουσίαση της ροής της παραγωγικής 

διαδικασίας. Σ’ αυτό το εικονικό υπολογιστικό μοντέλο μπορούν έγκαιρα, πριν γίνει η 

εκκίνηση της παραγωγής, να εντοπισθούν σφάλματα χωροθέτησης μηχανημάτων, να 

υπολογισθούν πρότυποι χρόνοι παραγωγής και να υπολογισθούν στοιχεία κόστους ακόμα και 

από την εργονομία των κινήσεων των εργαζομένων. Ένα τέτοιο μοντέλο προσομοίωσης 

χρησιμοποιεί και η αυτοκινητοβιομηχανία OPEL. 

Οι Eversheim, Schmidt & Erkes [41] σε άρθρο τους, που αναφέρεται στην οικονομική 

εκτίμηση – αξιολόγηση πολύπλοκων συστημάτων παραγωγής, προτείνουν μια μέθοδο 

κοστολόγησης για πολύπλοκα παραγωγικά συστήματα, η οποία λαμβάνει υπόψη τις 

πρόσθετες αποδοτικότητες των μηχανημάτων και την διαφοροποίηση του απασχολούμενου 

προσωπικού καθώς επίσης και την λειτουργία του εργοστασίου σε περισσότερες βάρδιες. 

Παρόλο που αυτή η μέθοδος αποτελεί μια καινοτομία, δεν λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά 

πλεονεκτήματα και έτσι δεν δημιουργεί κριτήρια για την ολοκληρωμένη εκτίμηση – 

αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της επιλογής των 

συστημάτων. 

 

2. Είδη μορφών εκτίμησης – αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς 

Ο Schreuder & Weisz [133] στην “Στρατηγική των επιχειρήσεων και CIM” 

απορρίπτουν την αριθμητική μέθοδο εκτίμησης – αξιολόγησης (Ανάλυση κόστους/οφέλους). 

Προτείνουν μια δική τους υπολογιστική μέθοδο όπου λαμβάνουν υπόψη την βέλτιστη μορφή 

ολοκληρωμένης διασυνδεδεμένης παραγωγής και επιλέγουν τρόπους για την υλοποίηση 

αυτής. Θεωρούν τις συμβατικές μεθόδους μη αποτελεσματικές και εστιάζουν κυρίως την 

προσοχή τους στην κατάλληλη επιλογή συστημάτων ολοκλήρωσης. 

Ο Grob [54], σε άρθρο του για την αξιολόγηση επενδύσεων, κατατάσσει τα κριτήρια 

της ευελιξίας (αριθμός παραγόμενων προϊόντων, αριθμός παραλλαγών και τεχνικών 

διαφοροποιήσεων), της ετοιμότητας και έγκαιρης εκτέλεσης παραγγελιών, της διαφάνειας 

λειτουργίας και των χρόνων παραγωγικής διαδρομής στα μη οικονομικά μετρήσιμα κριτήρια. 
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Στην μελέτη του δημιουργεί έναν νέο τρόπο υπολογισμού της αποδοτικότητας και τον 

χρησιμοποιεί ως κριτήριο για την λήψη αποφάσεων στην υλοποίηση επενδύσεων. 

Χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτόν συμπληρωματικά στις κλασσικές μεθόδους αξιολόγησης 

επενδύσεων.  

Οι Sellmer & Schmid [140] στην μελέτη τους για τον υπολογισμό του οικονομικού 

οφέλους από την χρήση CAD/CAM συστημάτων επιβεβαιώνουν ακόμα μια φορά την μείωση 

του απαιτούμενου χρόνου για τον σχεδιασμό προϊόντων και εξαρτημάτων και τον 

υπολογισμό του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από αυτό. Αυτό προκύπτει από τον 

υπολογισμό κόστους ανά ώρα της σχεδιαστικής εργασίας και τη σύγκριση αυτής με τον 

συμβατικό τρόπο σχεδιασμού. Τα ποιοτικά πλεονεκτήματα του σχεδιασμού CAD, από την 

προκύπτουσα ποιότητα σχεδίων, είναι δύσκολο να ληφθούν υπολογιστικά υπόψη. Εάν ήταν 

δυνατή και η αποτίμηση του ποιοτικού οφέλους, αυτό θα ήταν ένα πρόσθετο βοήθημα στην 

λήψη απόφασης για την επένδυση στην τεχνολογία αυτή. 

Ο Lienert [93], στην μελέτη που έκανε για τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων στα 

συστήματα που χρησιμοποιούν Η/Υ στην παραγωγή και στην βελτίωση αποδοτικότητας των 

παραγωγικών συστημάτων, παραθέτει μια συστηματική σειρά από μεθόδους, τις οποίες 

χρησιμοποιεί για την ποσοτικοποίηση των παραγόντων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό 

της οικονομικής αποδοτικότητας ενός συστήματος. Αυτοί είναι : 

- Μέθοδος μεγάλης ακρίβειας προσδιορισμού 

- Προσομοίωση 

- Σύγκριση με πρότυπα μεγέθη  

- Εμπειρίες, εκτιμήσεις  

- Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία  

- Μοντέλα ενδοεπιχειρησιακής ανάλυσης  

Παρακάτω αναφέρονται επί μέρους μέθοδοι, η καταλληλότητα αυτών για την  

ποσοτικοποίηση του οφέλους και που αυτές εφαρμόζονται. 

Ένας ακριβής προσδιορισμός του μεγέθους του οφέλους που προκύπτει είναι δυνατός, 

όταν δεν λαμβάνονται υπόψη στοχαστικές επιδράσεις στο σύστημα. Αυτή η μέθοδος, επειδή 

δεν λαμβάνει υπόψη πολλά είδη από επιρροές δεν χρησιμοποιείται, γιατί θεωρείται 

αναξιόπιστη. Εάν λαμβανόταν υπόψη όλες οι εξωτερικές επιρροές, τότε αυτή η μέθοδος θα 

γινόταν πολύ πολύπλοκη και δύσκολη στην χρήση.  

Οι προσομοιώσεις απαιτούν υψηλή προγραμματιστική εργασία και τις περισσότερες 

φορές δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές επιρροές του συστήματος 

και γι αυτό δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη. 
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Με τη σύγκριση με πρότυπα μεγέθη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα συγκρίνοντας 

πραγματικά μεγέθη με πρότυπους χρόνους και πρότυπες ποσότητες παραγόμενων προϊόντων, 

οι οποίες έχουν υπολογιστεί εκ των προτέρων.  

Εκτιμήσεις οι οποίες στηρίζονται σε εμπειρίες δίνουν μόνον χονδρικά αποτελέσματα και 

στηρίζονται κυρίως σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και γι’ αυτό οδηγούν σε ανασφαλή 

συμπεράσματα. Παρόλα αυτά αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ή όταν δεν 

υπάρχει άλλη επιλογή. 

Με την ενδοεπιχειρησιακή διακίνηση πληροφοριών δημιουργείται μια «εσωτερική 

αγορά πληροφοριών». Κοστολογείται η εργασία που απαιτείται για να δημιουργηθεί και να 

αποσταλεί μια πληροφορία και το κόστος αυτό το χρεώνεται ο παραλήπτης. Μ’ αυτήν την 

μέθοδο υπολογίζεται το όφελος που προκύπτει από την διαχείριση και διακίνηση 

πληροφοριών (π.χ. εγγράφων, σχεδίων κτλ) εντός της επιχείρησης και αυτή αποτελεί μια 

βοηθητική υποστηρικτική διαδικασία, που καταδεικνύει την χρησιμότητα της τεχνολογίας 

CIM. 

Οι ενδοεπιχειρηματικές μέθοδοι ανάλυσης θεωρούνται οι πιο κατάλληλες και παρέχουν 

τις βασικές απαιτούμενες πληροφορίες, στοιχεία και μεγέθη για την εκτίμηση και αξιολόγηση 

των μεταβαλλόμενων παραγόντων μετά από την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως στον υπολογισμό του παραγωγικού χρόνου διαδρομής ενός 

προϊόντος και βοηθούν στην ανίχνευση και εντοπισμό των αδύνατων σημείων στην όλη 

παραγωγική ροή. 

Ο Lienert [92], στην μελέτη του για την βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας 

μιας επιχείρησης μέσα από τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων, αναφέρει τις παρακάτω 

τρεις δυνατότητες εκτίμησης – αξιολόγησης: 

1) Εάν ένα μέγεθος επηρεάζει άμεσα το επιδιωκόμενο όφελος, τότε αυτό έρχεται σε άμεση 

συνάρτηση με τα οικονομικά αποτελέσματα της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Παραδείγματα που μπορούν ν’ αναφερθούν είναι: 

− μικρότερη δέσμευση κεφαλαίου → λιγότεροι τόκοι 

− λιγότερες φάσεις παραγωγής → μικρότεροι χρόνοι αλλαγής εργαλείων – 

καλουπιών 

− μεγαλύτερη αξιοποίηση εξοπλισμού → μικρότερος χρόνος απόσβεσης 

− έγκαιρη εκτέλεση παραγγελιών → αποφυγή ρητρών 

− ομοιόμορφη – σταθερή παραγωγή → λιγότερες υπερωρίες. 
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2) Η αύξηση της παραγωγής μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του εξοπλισμού, η οποία 

οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των παραγόμενων προϊόντων, όταν αυτά διατίθενται 

στην αγορά χωρίς την αύξηση των αποθεμάτων, μειώνουν το ποσοστό των γενικών 

εξόδων που αναλογούν ανά μονάδα προϊόντος και αυξάνουν τα κέρδη της επιχείρησης. 

3) Με την αύξηση του αριθμού προϊόντων που διατίθενται στην αγορά μπορεί να 

αποφασιστεί μικρή μείωση της τιμής, όταν αυτό απαιτείται από τον ανταγωνισμό, για 

την βελτίωση της θέσης της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Η αύξηση 

των πωλήσεων όμως πρέπει όχι μόνο να αντισταθμίζει τις απώλειες λόγω μικρότερης 

τιμής αλλά και να δημιουργεί πρόσθετα κέρδη. 

Ο Schubert [137] σε άρθρο του για την οικονομική αποδοτικότητα συστημάτων CAE, 

αναφέρει ότι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής, στις οικονομικές επιστήμες, τονίζεται 

ιδιαίτερα ότι μόνο ποσοτικοποιημένα μετρήσιμα μεγέθη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 

τις διοικήσεις των επιχειρήσεων για την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης. 

Ο Obermeier [107] σε ερευνητικό του άρθρο για την αποδοτικότητα παραγωγικών 

συστημάτων υποστηριζόμενα από Η/Υ αναφέρει ότι στην ανάλυση κόστους/οφέλους για την 

αξιολόγηση προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον τα 

μετρήσιμα μεγέθη και τα μη μετρήσιμα (π.χ. ποιοτικά) να εκτιμώνται συμπληρωματικά και 

περιγραφικά. 

Ο Καθηγητής Scheer [126] κάνει διάκριση στην οικονομική ανάλυση οφέλους για τα 

πληροφορικά συστήματα στην παραγωγή και τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα 

ποιοτικά μη μετρήσιμα μεγέθη. Αυτό το στηρίζει στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν αυτά 

σε σχέση με τα κλασσικά παραδοσιακά παραγωγικά συστήματα. Ορίζει ως ποιοτικούς 

παράγοντες εκείνους που δεν μπορούν άμεσα να αποτιμηθούν οικονομικά σε μονάδες 

χρηματικές. Διαπιστώνει ότι ο συνυπολογισμός αυτός των μη μετρήσιμων μεγεθών με τα 

μετρήσιμα είναι αρκετά δύσκολος. Έτσι αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη άμεσα στον 

υπολογισμό οικονομικών οφελών αλλά λαμβάνονται υπόψη ως συγκριτικά πλεονεκτήματα 

έναντι επιλογών άλλων συστημάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο ορίζεται η σχετική οικονομική 

αποδοτικότητα, η οποία βοηθάει στην σύγκριση μεταξύ τους περισσότερων παραγωγικών 

συστημάτων. Ο Scheer χρησιμοποιεί την Ordinal και Nominal σκάλα για τον καθορισμό των 

ποιοτικών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση οικονομικού οφέλους. 

Περιγράφει δύο διαφορετικές παραλλαγές: 

1) Με την χρήση της κλασσικής θεωρίας για την αξιολόγηση επενδύσεων υπολογίζονται 

τα ποσοτικά μεγέθη με ένα χρηματικό ποσό, ενώ οι ποιοτικές ιδιότητες λαμβάνονται 

υπόψη με μοριοδότηση. 
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2) Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά μεγέθη μοριοδοτούνται. Αυτή η μέθοδος 

καταλήγει σε έναν ενιαίο τρόπο αξιολόγησης συγκρίνοντας τον αριθμό μορίων που 

λαμβάνει κάθε σύστημα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να μην ληφθούν υπόψη όλες οι 

ιδιότητες των συστημάτων.  

Συνήθως ο κύριος παράγοντας στον υπολογισμό της οικονομικής ωφελιμότητας από 

την χρήση ενός συστήματος εξαρτάται από την εξοικονόμηση στα έξοδα προσωπικού. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η παραγωγική διαδικασία είναι έντασης εργασίας (το κόστος 

εργασίας είναι μεγαλύτερο του 30%). Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης γίνεται έχοντας 

υπολογίσει πρώτα τον απαιτούμενο χρόνο του υπάρχοντος συστήματος και αφαιρώντας τον 

απαιτούμενο χρόνο αφού έχει ενταχθεί το νέο σύστημα. Η διαφορά που προκύπτει από αυτήν 

την σύγκριση πολλαπλασιάζεται με το κόστος ανά μονάδα χρόνου και έτσι προκύπτει η 

εξοικονόμηση υπολογιζόμενη σε χρηματικό ποσό. Αυτό μπορεί να υπολογισθεί όταν 

πράγματι ο αριθμός των εργαζομένων μειωθεί ή όταν οι υπεράριθμοι εργαζόμενοι 

μετατεθούν σε άλλα τμήματα της επιχείρησης, όπου εκεί είναι απαραίτητοι. 

Ο Horvath [73] σε άρθρο του απορρίπτει την μοριοποίηση των ποιοτικών μεγεθών και 

χαρακτηριστικών, επειδή τα ποιοτικά κριτήρια μπορούν να υπερεκτιμηθούν και να 

οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Τα επιχειρήματά του στηρίζονται στην ανάλυση του 

νεκρού σημείου (Break –Even – Point). 

Οι Καθηγητές Warnecke [161], Bullinger [20] του ερευνητικού κέντρου για την 

παραγωγή και την αυτοματοποίηση (ΙΡΑ) στην μελέτη τους, υπολογίζουν την χρονική στιγμή 

που πρέπει να γίνει μια επένδυση και παρουσιάζουν διάφορα σενάρια για την επιλογή της 

κατάλληλης χρονικής στιγμής για την ένταξη της τεχνολογίας CIM σε μια επιχείρηση. 

Ο Hettesheimer [68] σε άρθρο του στην ημερίδα του IPA, προτείνει ένα συγκεκριμένο 

τρόπο υπολογισμού του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την χρήση συστημάτων 

CAD, σε πολλά είδη επιχειρήσεων. Υπολογίζει το κόστος ανά μονάδα χρόνου (π.χ. μιας 

ώρας) μιας παραγωγικής δομής χωρίς CAD και στην συνέχεια υπολογίζει το κόστος ανά 

μονάδα χρόνου μετά την ένταξη της τεχνολογίας CAD. Η διαφορά των δύο 

πολλαπλασιαζόμενες με τον συνολικό αριθμό ωρών ανά έτος δίνει την συνολική ανά έτος 

εξοικονόμηση κόστους στα τμήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων. Επίσης μ’ αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της αύξησης της παραγωγικότητας, εάν υπολογισθεί 

η αύξηση του αριθμού των σχεδίων και γενικότερα των σχεδιαστικών εργασιών και γίνει η 

σύγκριση με τον συμβατικό τρόπο σχεδιασμού. 

Ο Kaltenhaeuser [82] προτείνει μια μέθοδο υπολογισμού, όπου οι δημιουργούμενοι 

διαθέσιμοι χρόνοι εργασίας πολλαπλασιαζόμενοι με το κόστος ανά μονάδα χρόνου 



 82

καταδεικνύουν το συνολικό όφελος από την εξοικονόμηση πόρων. Πέραν αυτού σε ένα 

άρθρο του στο περιοδικό HIGH TECH χρησιμοποιεί πετυχημένες και γνωστές τεχνικές για  

τον υπολογισμό του οφέλους π.χ. όταν μια μηχανή είναι x φορές γρηγορότερη και y φορές 

πιο ακριβής, τότε η παραγωγή αυξάνεται κατά w τοις εκατό περισσότερο, η οποία αντιστοιχεί 

σε t οικονομικές μονάδες. Όμως όλες οι συμβατικές μέθοδοι αποτυγχάνουν να δώσουν μια 

ακριβή απάντηση στην αξιολόγηση επενδύσεων σε πολύπλοκες νέες τεχνολογίες (όπως CIM) 

και γι’ αυτό θα πρέπει ν’ αναπτυχθεί μια νέα μέθοδος υπολογισμού οικονομικού οφέλους που 

προκύπτει από την ένταξη της τεχνολογίας αυτής. 

 

3. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν οι συγγραφείς 

Ο Marti [99] στο άρθρο του «ευέλικτα συστήματα με την χρήση Robots» αναφέρει ένα 

παράδειγμα παραγωγής όπου χρησιμοποιήθηκε ένα ρομπότ για να ξεπεραστεί μια στενωπός 

στην ροή παραγωγής όμως σε ένα άλλο σημείο παρουσιάστηκε μη έγκαιρη τροφοδοσία με 

πρώτες ύλες. Μόνον με μια ολοκληρωμένη – διασυνδεδεμένη δομή της γραμμής παραγωγής 

μπορούν να επιτευχθούν φαινόμενα συνέργιας. 

Ο Meehan [100] στο άρθρο του «τέσσερις χρυσοί κανόνες για την αυτοματοποίηση της 

παραγωγής» αναφέρει το παράδειγμα μιας Ιαπωνικής εταιρίας, η οποία με την εγκατάσταση 

ενός ευέλικτου παραγωγικού συστήματος μείωσε τον αριθμό των μηχανημάτων από 68 στα 

16, το χρόνο της παραγωγικής διαδρομής από 35 ημέρες σε 36 ώρες, τον αριθμό των 

εξαρτημάτων από 220 σε 20 και τον απαιτούμενο παραγωγικό χώρο στο 1/3. Η επένδυση 

ύψους 18 εκατ. δολαρίων, η οποία είχε προηγηθεί, αποσβέστηκε στα δύο πρώτα χρόνια κατά 

6,9 εκατ. δολάρια. Και αυτός αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο τα μη μετρήσιμα οφέλη σε 

χρηματικά ποσά μπορούν να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση οφέλους μιας υλοποιηθείσας 

επένδυσης. 

To  CAM χρησιμοποιείται στα ευέλικτα συστήματα παραγωγής και σύμφωνα με μια 

μελέτη που έγινε στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και Αμερική, στο 80% των εφαρμογών, δεν 

μπόρεσε να αποτιμηθεί οικονομικά το όφελος, επειδή η προκύπτουσα ευελιξία δεν μπορούσε 

να υπολογισθεί σε οικονομικό όφελος. Ο Bullinger [20] στο άρθρο του «το εργοστάσιο του 

μέλλοντος» προβλέπει τα βασικά πλεονεκτήματα και τα οικονομικά οφέλη που θα 

προκύψουν από την ένταξη της τεχνολογίας CIM στην παραγωγική και διοικητική λειτουργία 

των εργοστασίων. 

Στο βιβλίο του ο Geitner [46] αναφέρει την άποψη του Hammer, ότι με την χρήση της 

τεχνολογίας CAM στα ευέλικτα παραγωγικά συστήματα (FMS), προκύπτει μείωση του 

κόστους παραγωγής από 15 έως 40%, έναντι των μεμονωμένων παραγωγικών μηχανημάτων. 
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Το πόσο μεγάλη είναι η μείωση εξαρτάται από τον μέσο χρόνο κατεργασίας ενός 

εξαρτήματος, τον χρόνο που απαιτείται για την αλλαγή εργαλείων, από τον αριθμό των 

παραγόμενων εξαρτημάτων ανά παρτίδα, τον αριθμό των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων 

καθώς επίσης και από άλλους παράγοντες. Με την χρήση ενός προγράμματος προσομοίωσης 

μπορεί να υπολογισθεί το ύψος της μείωσης κόστους εφόσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα. 

Ο Sellmer & Schmid [140] υπολογίζουν στο άρθρο τους την αύξηση της 

παραγωγικότητας, στο τμήμα ανάπτυξης νέων προϊόντων, κατά 180%. Έχουν λάβει υπόψη 

μόνον το κόστος του προσωπικού και το κόστος του συστήματος αλλά δεν συνυπολογίζουν 

τα ποιοτικά πλεονεκτήματα και οφέλη που  προκύπτουν. 

 

4. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται στον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους 

Ο Seicht [139], στο βιβλίο του “επενδύσεις και χρηματοδότηση”, αναφέρει ότι ο 

υπολογισμός του οφέλους με την κλασσική μέθοδο ανάλυσης επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπολογισθεί απλά μόνο από το κέρδος που προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα της 

επιχείρησης. 

Ο Wiese [] στο διδακτορικό του αναπτύσσει τον εξής προβληματισμό: «Στα 

μηχανογραφημένα πληροφορικά συστήματα η δυσκολία δεν βρίσκεται στον εντοπισμό των 

μεγεθών που επηρεάζουν τον υπολογισμό του οφέλους αλλά στην οικονομική 

ποσοτικοποίηση αυτών». Ενώ με τον συμβατικό τρόπο παραγωγής μπορεί να υπολογισθεί το 

κόστος παραγωγής, στα παραγωγικά συστήματα υποβοηθούμενα από πληροφορικά 

συστήματα, οι παραγόμενες πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές για την λήψη 

αποφάσεων δεν μπορούν να αποτιμηθούν με χρηματικά ποσά. Π. χ. η διαφάνεια λειτουργίας 

της επιχείρησης  δεν μπορεί να αποτιμηθεί με οικονομικά μεγέθη. Γι’ αυτό ο όρος οικονομική 

απόδοση θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον όρο «όφελος» ή «ωφέλιμη αξία» που εμπεριέχει 

πρόσθετα οικονομικά πλεονεκτήματα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των 

επενδύσεων. 

Ο Lienert [92], σε μια μελέτη του για την αποτίμηση της απόδοσης πολυσύνθετων και 

πολύπλοκων παραγωγικών διαδικασιών, αναφέρει ότι η αυξημένη ετοιμότητα αντίδρασης 

στις μεταβολές της αγοράς και η διαμόρφωση καλύτερων προϋποθέσεων διάθεσης των 

προϊόντων δεν μπορούν να υπολογισθούν με οικονομικά μεγέθη. Ακόμα και άλλοι 

παράγοντες όπως η μείωση του χρόνου διαδρομής, η αύξηση των παραγόμενων προϊόντων 

και η μείωση του χρόνου εργασίας μερικές φορές είναι δύσκολο να υπολογισθούν ποσοτικά. 
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Ο Graber [51] στην διδακτορική του διατριβή αναφέρει ότι για τον προσδιορισμό του 

οικονομικού οφέλους υπάρχουν σημαντικά προβλήματα: «Οι δυσκολίες της ανάλυσης 

οικονομικού οφέλους για πληροφορικά συστήματα παραγωγής με χρήση Η/Υ δεν 

εντοπίζονται μόνον στην δυσκολία ανίχνευσης των διαφόρων παραγόντων επιρροής που 

διαμορφώνουν την δαπάνη αλλά και στην οικονομική ποσοτικοποίηση. Και ενώ η δαπάνη 

υπολογίζεται εύκολα, το προκύπτον όφελος είναι δύσκολο να υπολογισθεί. Τα έμμεσα οφέλη 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμπληρωματικά οφέλη». Στην ερώτηση πως μπορεί να 

μετρηθεί η πληροφορία, απαντά ότι δεν μπορούν να ορισθούν οι μονάδες πληροφορίας ώστε 

να μπορεί να γίνει ποσοτικοποίηση των επιδράσεων στην λειτουργία της επιχείρησης. Οι 

πληροφορίες αξιολογούνται ως σωστές ή λανθασμένες, χρήσιμες και ωφέλιμες, ή άχρηστες 

και ανώφελες. Δεν υπάρχει καμία αντιστοίχηση των πληροφοριών σε μετρήσιμα μεγέθη. 

Ο Grochla [55] διαπιστώνει ότι με τις σημερινές θεωρητικές αλλά και πρακτικές 

μεθόδους μέτρησης, η οικονομική αποτελεσματικότητα ακριβών και πολυσύνθετων 

συστημάτων δεν αποδεικνύεται επαρκώς. Η ποσοτική μέτρηση των πλεονεκτημάτων που 

δημιουργούνται είναι δύσκολη, επειδή δεν υπάρχει μια μονάδα μέτρησης αφ’ ενός και αφ’ 

ετέρου δεν υπάρχει μια μέθοδος αντικειμενικής εκτίμησης των ωφελημάτων. 

 

5. Τι θα πρέπει να προσεχθεί στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου αποτελεσματικού  μοντέλου 

Για την υλοποίηση μιας επένδυσης σε παραγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει κατ’ αρχήν 

να υπάρχει μια αιτιολόγηση σκοπιμότητας, η οποία στηρίζεται συνήθως στην μείωση του 

κόστους παραγωγής, όταν αυτή δεν συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή νέων προϊόντων. Η 

μείωση του κόστους θα αποφέρει και αύξηση του κέρδους και θα βελτιώσει τη θέση της 

επιχείρησης στην αγορά. Ο Eisfelder [37] σε άρθρο του, ερευνά το νέο στρατηγικό δυναμικό 

που δημιουργείται σε μια επιχείρηση, η οποία  χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες παραγωγής 

όπως η τεχνολογία CIM. Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ακόμα καμιά πλήρης μέθοδος 

υπολογισμού όλων των οικονομικών ωφελημάτων από την χρήση της τεχνολογίας CIM.  

Ο Burdach [21] αναφέρει ότι τα αυτοματοποιημένα και ευέλικτα συστήματα 

παραγωγής εξασφαλίζουν την μελλοντική επιβίωση των παραγωγικών επιχειρήσεων. Ο 

Juranek [81] σε άρθρο του τονίζει ότι τα συστήματα συλλογής βιομηχανικών πληροφοριών 

(FDA) είναι απαραίτητα στην τεχνολογία CIM. Με αυτά έχουμε την δυνατότητα να 

παρακολουθούμε την δυναμική εξέλιξη της παραγωγής και να έχουμε άμεση πληροφόρηση 

για το δυναμικά διαμορφούμενο κόστος. 

Οι Schreuder & Weisz [133] σε άρθρο τους για την οργάνωση της παραγωγής 

αναφέρουν: «Λόγω της δυσκολίας να εκτιμηθούν επ’ ακριβώς τα μεγέθη επιρροής από την 
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πλευρά της οικονομικής αποδοτικότητας ενός συστήματος CIM, αλλά και από την πλευρά 

της βελτίωσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας, η λήψη απόφασης ένταξης της 

τεχνολογίας CIM δεν είναι εύκολη». 

Ο Reinking [120] σε ένα άρθρο του αναφέρει ότι η τεχνολογία CIM δεν είναι ένα 

ετοιμοπαράδοτο σύστημα που μπορεί να αγοράσει και να εφαρμόσει μια επιχείρηση, ούτε 

μπορεί να εκτιμηθεί απόλυτα εξ αρχής η χρησιμότητα και αποδοτικότητα αυτής. Οι εμπειρίες 

και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ένταξη της τεχνολογίας CIM σε μία επιχείρηση 

δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον  ίδιο τρόπο σε μια άλλη επιχείρηση, ακόμα και του ίδιου 

παραγωγικού κλάδου. Η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της παραγωγικές ιδιαιτερότητες και 

δεν υπάρχει μια ενιαία αντιπροσωπευτική λύση που καλύπτει τις ανάγκες όλων των 

επιχειρήσεων. Θα πρέπει να γίνει σταδιακή ένταξη της τεχνολογίας σε ένα ή δύο τμήματα και 

στην συνέχεια να επεκταθεί και στα υπόλοιπα. 

Ο Kredel [88] σε άρθρο του υπογραμμίζει ότι οι μέθοδοι υπολογισμού οικονομικού 

οφέλους πολύπλοκων συστημάτων είναι ανεπαρκείς και αναφέρει: «Δυνατότητες των 

υπαρχόντων μεθόδων δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο στις 

απαιτήσεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι κλασσικές μέθοδοι υπολογισμού του 

κόστους και της αξιολόγησης επενδύσεων δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. 

Στην πράξη παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες μέθοδοι ελλείψει ειδικών 

μεθόδων». 

Μέχρι σήμερα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί να αναπτυχθεί μια αξιόπιστη μέθοδος, η 

οποία να υπολογίζει την αποδοτικότητα της τεχνολογίας CIM και γι’ αυτό απαιτούνται 

περαιτέρω προσπάθειες και ερευνητικές εργασίες. Η ανάπτυξη μιας νέας αποτελεσματικής 

μεθόδου θα δώσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας 

επένδυσης στην τεχνολογία CIM και θα πρέπει αυτή η έλλειψη να καλυφθεί άμεσα. Η 

προσπάθεια της παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι να συμβάλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Μέχρι τώρα υπάρχουν τρόποι να υπολογισθεί η αποδοτικότητα στα επιμέρους 

πεδία των CA(X) τεχνικών αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη την ολοκληρωμένη – διασυνδεδεμένη 

δομή όλων των συστημάτων μεταξύ τους. Για την παραγωγή με σύστημα CAD/CAM, οι 

Huttar, Weiss & Reinaker [75] αναφέρουν ότι επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση στην 

παραγωγή και επίσης προκύπτει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και μείωση κόστους, όταν 

αυτά τα δύο συστήματα διασυνδεθούν. 

Ο Eversheim [40] αναφέρει σε σχέση με την αποδοτικότητα πολύπλοκων συστημάτων 

παραγωγής ότι οι κλασσικές μέθοδοι για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας αποτυγχάνουν 

στην περίπτωση πολύπλοκων συστημάτων, όπως είναι η τεχνολογία CIM. Οι αιτίες είναι ότι 
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υπάρχει έλλειψη κριτηρίων για την ακριβή αποτύπωση των μεταβολών που προκύπτουν σε 

σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα παραγωγής. Στις μελέτες κόστους που έχει κάνει, 

λαμβάνει υπόψη μόνον τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας, το χρόνο διάρκειας της 

παραγωγικής διαδικασίας, το χρόνο παραγωγικής διαδρομής χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα 

έμμεσα οφέλη που προκύπτουν με την τεχνολογία CIM. Στους υπολογισμούς του έλαβε 

υπόψη την λειτουργία του εργοστασίου με την πρόσθεση και μιας τρίτης βάρδιας και 

απέδειξε ότι το κόστος παραγωγής ενός ευέλικτου συστήματος (FMS) έναντι της λειτουργίας 

με δύο βάρδιες μειώθηκε κατά 77%. 

Ο Burgel [22] διαπιστώνει ότι υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων βασισμένη 

στην μείωση του χρόνου διαδρομής της παραγωγής, την μείωση των αποθεμάτων σε πρώτες 

ύλες και προϊόντα, την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την άμεση εξυπηρέτηση των 

πελατών και γενικότερα την σημαντική μείωση της απαιτούμενης χειρονακτικής ανθρώπινης 

εργασίας. 

 

6. Ποιες είναι οι απόψεις των συγγραφέων 

Ο Zaepfel [171] αναφέρει μια σειρά από συγγραφείς όπως τον Kaplan, Horvath, Mayer, 

Schreuder και Upmann, οι οποίοι είναι της άποψης ότι η τεχνολογία CIM ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις εκσυγχρονισμού και ορθολογικότερης και αποδοτικότερης παραγωγής και με τις 

υπάρχουσες αλλά προσαρμοσμένες μεθόδους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα μπορεί να γίνει 

μια προσεγγιστική αλλά αρκετά αξιόπιστη ανάλυση αποδοτικότητας της επένδυσης.  

Αντιθέτως άλλοι συγγραφείς όπως ο Blois, Garett, Wildemann, Reichwald, Becker, 

Gerlach, Richter, Rosenbaun πιστεύουν ότι το κύριο πλεονέκτημα της τεχνολογίας CIM είναι 

η σημαντική βελτίωση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όμως θα πρέπει να 

αναπτυχθεί μια νέα μέθοδος ανάλυσης οφέλους των επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να 

λαμβάνει οπωσδήποτε υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις βελτιώσεις που 

προκύπτουν από την ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

Ο Hackstein [61] με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρει: «Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος είναι σε 

θέση με ακρίβεια να υπολογίσει την αποδοτικότητα και το οικονομικό όφελος που προκύπτει 

από την ένταξη της τεχνολογίας CIM». Παρατηρεί δε σε ένα δημοσίευμά του ότι υπάρχουν 

μεμονωμένες λύσεις σε χρήσεις επιμέρους τμημάτων της τεχνολογίας CIM αλλά είναι πολύ 

δύσκολη η ολοκληρωμένη αποτίμηση όλων των συστημάτων μαζί. 

Ο Γερμανός καθηγητής Spur [144] του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Παραγωγή και 

την Αυτοματοποίηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένας προμηθευτής ο 

οποίος μπορεί να προμηθεύσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα CIM». 
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Επίσης ο Zangl [172] πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα CIM το οποίο να 

μοιάζει με ένα άλλο και να μπορούν τα συμπεράσματα του ενός να μεταφερθούν και να 

εφαρμοστούν στο άλλο. 

Ο Geitner [46] στο βιβλίο του «CIM, Αποδοτικότητα μέσω διασυνδεδεμένης 

ολοκλήρωσης» εκφράζει την άποψη για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας: «Ο 

οικονομικός υπολογισμός αποδοτικότητας μερικές φορές περιττεύει στην λήψη μιας 

απόφασης, όταν ο ανταγωνιστής της επιχείρησής μας έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί 

σύστημα CIM και έχει διαμορφώσει άλλες συνθήκες ανταγωνισμού. Η χρήση της 

τεχνολογίας CIM γίνεται άκρως απαραίτητη όταν η κατασκευή εξαρτημάτων απαιτεί 

παραγωγικά συστήματα με χρήση πληροφορικών συστημάτων και Η/Υ, που χωρίς αυτά η 

παραγωγή είναι αδύνατη». 

Όλες αυτές οι διαπιστώσεις οδηγούν στο ερώτημα, εάν μπορούν να πεισθούν οι 

επιχειρηματίες να επενδύσουν στην τεχνολογία CIM.  

Ο Busch [23] στο βιβλίο του δίνει οδηγίες για την επιλογή και την υλοποίηση 

συστημάτων PPC και διαπιστώνει ότι μία αποδεκτή ανάλυση της αποδοτικότητας και της 

ωφελιμότητας των επενδύσεων στην τεχνολογία CIM είναι και μακροχρόνια και απαιτητική 

σε χρηματικούς πόρους και δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. 

Ο Miska [104], στο βιβλίο του για τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων CIM, σε 

μια αναφορά του περιγράφει την μακροχρόνια εμπειρία του σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και 

αναφέρει ότι έχει ακούσει διφορούμενες και αντιφατικές απόψεις από διοικητικά στελέχη 

επιχειρήσεων. «Δεν θα επενδύσουμε στην τεχνολογία CIM, επειδή δεν αποδεικνύεται η 

οικονομική της αποδοτικότητα». Σύμφωνα με τις εμπειρίες του οι στατικές μέθοδοι 

υπολογισμού της αποδοτικότητας δεν επαρκούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν δυναμικές 

μέθοδοι. Επίσης υπάρχουν και απόψεις προβληματισμού: «Η τεχνολογία CIM έχει πολλά μη 

μετρήσιμα πλεονεκτήματα και αυτό καθιστά δύσκολη την μελέτη και την ανάλυση της 

οικονομικής αποδοτικότητας, έτσι ώστε η απόφαση για την ένταξη της τεχνολογίας CIM να 

αποτελεί περισσότερο στρατηγική επιλογή». Ο ίδιος ο Miska δεν συμμερίζεται αυτές τις 

απόψεις και πιστεύει ότι με την πάροδο του χρόνου θα ξεπεραστούν αυτοί οι ενδοιασμοί σε 

σχέση με την αποδοτικότητα της τεχνολογίας CIM. 

Ο Hopperdietzel [72] αναφέρει ότι η κύρια πηγή της εξοικονόμησης πόρων είναι η 

εξοικονόμηση του χρόνου εργασίας, η οποία προκύπτει από την ολοκληρωμένη 

διασυνδεδεμένη λειτουργία του εργοστασίου. Σε πάρα πολλά επιστημονικά άρθρα 

επισημαίνεται αυτή η διαπίστωση. Η εξοικονόμηση που προκύπτει στο κόστος λειτουργίας 
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μιας επιχείρησης προκύπτει από την μείωση εξόδων προσωπικού, μείωση των τόκων 

κεφαλαίου λόγω της μείωσης των αποθεμάτων και την μείωση του κεφαλαίου κίνησης. 

Ο Wild [167] στο άρθρο του για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους από την 

χρήση πληροφοριών ενός πληροφορικού συστήματος αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η 

ποσοτική μέτρηση του οφέλους και επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν είναι 

δυνατόν, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες μέθοδοι. 

Πολλοί συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε μια επιχείρηση 

δεν προωθείται λόγω της έλλειψης ικανοποιητικών μεθόδων προσδιορισμού της 

αποδοτικότητας της επένδυσης. Μόνον εάν αναπτυχθεί μια κατάλληλη και αποτελεσματική 

μέθοδος, η οποία θα μπορεί να αξιολογήσει όλα τα άμεσα αλλά και έμμεσα οφέλη που 

προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πειστικό κριτήριο και 

επιχείρημα στον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης. Στο έγκριτο περιοδικό 

CIM-Management έγινε καταγραφή των απόψεων πολλών συμβούλων επιχειρήσεων, οι 

οποίοι στην συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, που αφορούσε την οικονομική 

αποδοτικότητα και τον σχεδιασμό επενδύσεων CIM, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μόνον 

ένα τρίτο των επιχειρήσεων μπορούν να εκτιμήσουν με σαφήνεια την χρησιμότητα και την 

αποδοτικότητα της τεχνολογίας CIM. Από την αξιολόγηση των απαντήσεων διαφαίνεται 

τελικά ότι όλοι κρίνουν σκόπιμο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δομής και ότι η 

τεχνολογία CIM είναι μια πρόκληση για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

 

2.10 Κόστος υλοποίησης μιας επένδυσης τεχνολογίας CIM 

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας δεν αποσκοπεί στην οικονομική αποτίμηση του 

κόστους μιας επένδυσης για την ένταξη της τεχνολογίας CIM αλλά ασχολείται με την 

διαπίστωση και τον υπολογισμό ποσοτικών και ποιοτικών επιδράσεων στα γενικότερα 

οικονομικά ωφελήματα και τις αξίες που προκύπτουν. Ο κάθε επενδυτής θα πρέπει από μόνος 

του να ανιχνεύσει και να υπολογίσει το κόστος, σύμφωνα με τις προσφορές των 

προμηθευτών, επειδή η κάθε εφαρμογή είναι διαφορετική από την άλλη. Επίσης στις 

επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας αλλάζουν γρήγορα οι τιμές λόγω της συνεχούς εξέλιξης της 

τεχνολογίας στο Hardware και στο Software. Αυτό το έργο πρέπει να αναλάβουν οι 

προμηθευτές των συστημάτων και να προτείνουν για κάθε περίπτωση διαφορετικά 

συστήματα ανάλογα με τον παραγωγικό κλάδο και το είδος της επιχείρησης. Η εταιρεία IBM  

σε μια πιλοτική της ανάλυση προτείνει μια μέθοδο εντοπισμού και οικονομικής αξιολόγησης 

συστημάτων (IBM [77]). 



 89

Παρακάτω αναφέρονται γενικές παρατηρήσεις σε σχέση με το κόστος όπως αυτό 

προκύπτει από την εξέταση της βιβλιογραφίας: 

− Υπάρχουν επιφυλάξεις για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών λόγω των υψηλών 

επενδύσεων που απαιτούνται και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τον 

χειρισμό των συστημάτων. 

− Στα πρώτα στάδια απαιτούνται πρόσθετα έξοδα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και 

εκπαίδευσης του προσωπικού. 

− Το κόστος αγοράς ενός συμβατικού κέντρου κατεργασίας σε σχέση με ένα ευέλικτο 

κέντρο κατεργασίας προσαυξάνεται από 70 έως 300%. Αυτό αναφέρει ο καθηγητής 

Warnecke του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την παραγωγή και την αυτοματοποίηση 

(IPA). 

Ο Grochla [55] κατανέμει τα είδη του κόστους σε δύο κατηγορίες: στα αρχικά εφάπαξ 

έξοδα και στα τρέχοντα έξοδα.  

Αρχικά εφάπαξ έξοδα Τρέχοντα έξοδα 

− Κόστος της μελέτης ένταξης της 

τεχνολογίας 

− Κόστος αναδιάρθρωσης της 

παραγωγής και διοίκησης 

− Κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης 

− Κόστος διαμόρφωσης χώρων 

− Κόστος αρχικής εκκίνησης και 

δοκιμών 

− Κόστος για παρελκόμενα 

− Κόστος αγοράς εξοπλισμού 

− Κόστος λογισμικού 

− Κόστος προσωπικού 

− Κόστος συντήρησης και λειτουργίας  

− Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων 

− Κόστος υλικών 

− Κόστος ενέργειας  

− Λοιπά κόστη (ασφάλειες, δια βίου 

εκπαίδευση κ.τ.λ.) 

Πίνακας 2.8: Είδη κόστους στις επενδύσεις CIM 

Ο Huttar [76] δίνει μια εικόνα του απαραίτητου εξοπλισμού και παράγοντες κόστους 

λειτουργίας ενός συστήματος  CAD. Ο Wildemann [168] δίνει σχηματικά μια μέθοδο 

υπολογισμού του απαραίτητου κεφαλαίου. Ο Wesellindtner [163] αναφέρει ότι δεν θα πρέπει 

να γίνει οικονομία στην εκπαίδευση, γιατί αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα 

στην αρχική φάση λειτουργίας μετά την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. 
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Τελειώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι σ’ αυτήν την διατριβή δεν παρατίθενται τιμές 

διαφόρων συστημάτων, διότι αυτό είναι αδύνατο λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων 

και των διαφορετικών αναγκών κάθε επιχείρησης. Αυτό μπορεί να προκύψει από μια 

αναλυτική μελέτη που πρέπει να γίνει από τα στελέχη της επιχείρησης σε συνεργασία με τους 

αντίστοιχους προμηθευτές. 

 

2.11 Ο ιδανικός χρήστης της τεχνολογίας CIM 

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης ο ιδανικός χρήστης της τεχνολογίας CIM 

παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

– Παραγωγή πολλών προϊόντων με πολλές παραλλαγές 

– Συχνές αλλαγές των παραγόμενων προϊόντων οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς 

κατά την διάρκεια της παραγωγικής περιόδου 

– Σχετικά σύνθετα προϊόντα 

– Τα προϊόντα αποτελούνται από πολλά επιμέρους εξαρτήματα και ομάδες 

εξαρτημάτων 

– Η παραγωγή προϊόντων και κατασκευών γίνεται κατόπιν παραγγελίας 

– Η παραγωγή προϊόντων γίνεται σε παρτίδες 

– Υπάρχουν πολλές ομάδες πελατών με διαφορετικές απαιτήσεις 

– Απαιτούνται πολλά και διαφορετικά ανταλλακτικά για το τμήμα Service 

– Όταν υπάρχουν διαφορετικές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές 

τοποθεσίες. 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για την εισαγωγή της τεχνολογίας 

CIM στις ΜΜΕ επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα γίνει εξέταση της 

δυνατότητας ένταξης της τεχνολογίας CIM στις Ελληνικές ΜΜΕ. 

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι δεν υπάρχει μια καθορισμένη συνταγή για την 

τεχνολογία CIM, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο το οποίο θα υποβοηθάει τους 

επιχειρηματίες και τα στελέχη διοίκησης της επιχείρησης για τις σωστές επιλογές. Σε  κάθε 

περίπτωση απαιτείται ένας νέος τρόπος σκέψης και αντιμετώπισης των προκλήσεων της νέας 

τεχνολογίας και χρειάζεται ένας μακροχρόνιος και προσεκτικός προγραμματισμός. 

Σε επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του μοντέλου που 

προτείνεται με την παρούσα ερευνητική εργασία μέσα από μια κριτική σύγκριση με τα 

μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που πολλά προγράμματα του Υπουργείου 

Ανάπτυξης όπως το πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ, τα Προγράμματα 
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Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και τα Περιφερειακά Προγράμματα όπως αυτό για τις 

Καινοτόμες Δράσεις, επιχορηγούν και προωθούν την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις 

επιχειρήσεις, αυτό δεν αξιοποιείται τις περισσότερες φορές από αυτές. Ο λόγος είναι ότι 

υπάρχει έλλειψη γνώσης και συγκεκριμένης μεθοδολογίας ένταξης, καθώς επίσης υπάρχει και 

έλλειψη επιστημονικών εργασιών που να αποδεικνύουν πειστικά το όφελος που προκύπτει 

μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες, με ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη. Φιλοδοξία της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να καλύψει αυτό το κενό και να συνδράμει στον 

εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό 

έχει γίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυρίως τις βιομηχανικά αναπτυγμένες, π.χ. ο 

Γερμανικός Σύνδεσμος AWF για την οργάνωση παραγωγής ανέλαβε τέτοιες πρωτοβουλίες, 

όπως και τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Τεχνολογίας CIM στην Ελβετία CVO και στη 

Γερμανία (Technologie und Transfer Zentren fuer CIM). 

 

2.12 Η εφαρμογή της τεχνολογίας CIM στην BMW 

Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW ήταν από τους πρωτοπόρους που ενέταξε 

την τεχνολογία CIM στην παραγωγή αυτοκινήτων. Σε συζήτηση με τον Dr. Ing. Gert Mueller, 

Δ/ντή του τμήματος σχεδιασμού και υλοποίησης της τεχνολογίας CIM, ανέφερε ότι η 

εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει για τα επόμενα χρόνια 30 εκατομμύρια Ευρώ ανά έτος 

μέχρι την τελική ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου στην τεχνολογία αυτή.  

Επίσης ο υπεύθυνος των καροσερί και της συναρμολόγησης Dipl.- Ing Peter Stark μας 

είπε: Αποφασίσαμε να εντάξουμε την τεχνολογία CIM για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε στον ανταγωνισμό. Έτσι κατορθώσαμε να πετύχουμε:  

1. – Σημαντική μείωση του χρόνου σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων μοντέλων στο τμήμα 

CAD/CAE. 

− Μείωση του χρόνου προετοιμασίας της παραγωγής με την βοήθεια του CAD/CAP. 

− Εύκολο προγραμματισμό των CNC μηχανών και απ’ ευθείας σύνδεση των 

προγραμμάτων με τα παραγωγικά μηχανήματα CAD/CAM 

2. Διασφάλιση της ποιότητας με συστήματα CAQ σε όλα τα στάδια της παραγωγής από 

το πρεσσάρισμα εξαρτημάτων, στην συγκόλληση, στη βαφή και στην τελική 

συναρμολόγηση. 

3. Μεγαλύτερη ευελιξία και άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση παρά του μεγάλου αριθμού 

των παραγόμενων μοντέλων. Η εταιρεία παράγει 200 διαφορετικά μοντέλα με 3000 

διαφορετικές παραλλαγές και 1400 τύπους κινητήρων. Με την χρήση των 
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συστημάτων CAD/CAM διαμορφώσαμε μια πυραμίδα αυτοματισμών από τα απλά 

παραγωγικά μηχανήματα μέχρι τον κεντρικό υπολογιστή του εργοστασίου (Jumbo-

Leitrechner). 

4. Βελτιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος Logistics (FDA/PPC) για την διαχείριση 

υλικών, δυναμικότητας, εκτέλεσης παραγγελιών, προμήθειες και υπολογισμό αμοιβών 

και μπόνους. Όλα αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω του εσωτερικού δικτύου 

Intranet για εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. Με την δομή αυτή 

υπάρχει μια ροή από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή. 

Στα Σχήματα 2.17 και 2.18 φαίνεται το μοντέλο CAD/CAM και το μοντέλο CIM της 

BMW αντίστοιχα (Copyright BMW). 

 

Τέλος, στο σχήμα 2.19 παρουσιάζεται το μοντέλο CAM του καθηγητή REMBOLD. 
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Σχήμα 2.17: Το μοντέλο CAD/CAM της BMW 
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Σχήμα 2.18: Το μοντέλο CIM της BMW 
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Σχήμα 2.19: Το μοντέλο CAM του REMBOLD 
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3. Η δομή των ελληνικών ΜΜΕ 
 

3.1 Λειτουργικά  χαρακτηριστικά των ΜΜΕ 

Οι κλασσικές ΜΜΕ επιχειρήσεις στη χώρα μας περιγράφονται από τα εξής λειτουργικά 

χαρακτηριστικά : 

− Είναι αυτόνομες με κυρίως οικογενειακό χαρακτήρα. 

− Ο ιδιοκτήτης είναι συγχρόνως και ο Διευθυντής και ο κεφαλαιούχος της 

επιχείρησης. 

− Είναι μικρού μεγέθους με αριθμό εργαζομένων από 1-20 (οι μεγαλύτερες έως 50). 

− Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι απλές και ο παραγωγικός εξοπλισμός χαμηλού 

βαθμού αυτοματοποίησης. 

− Είναι χωροταξικά εγκατεστημένος κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη). 

− Είναι σχετικά ευέλικτες με μικρό αριθμό προϊόντων και μικρό κύκλο εργασιών. 

− Είναι εσωστρεφείς και απευθύνονται κυρίως στην εγχώρια αγορά. 

− Δεν διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό και υψηλά εξειδικευμένους εργαζόμενους. 

− Οι δαπάνες τους για έρευνα και ανάπτυξη είναι πάρα πολύ χαμηλές. 

− Ο βαθμός καινοτομίας τους είναι σχεδόν ανύπαρκτος, συνήθως αντιγράφουν 

προϊόντα από άλλες χώρες ή από ανταγωνιστές τους. 

− Οι ευρισκόμενες στην επαρχία έχουν υψηλό κόστος μεταφορών και δύσκολη 

πρόσβαση στις αγορές πρώτων υλών. 

Όλα  τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδιορίζουν μια κλασσική παραδοσιακή δομή 

των επιχειρήσεων. 

 

3.2 Η σημασία και ο  ρόλος των ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία 

Την δεκαετία του ‘70, με την τότε ανάπτυξη της οικονομίας, ετίθετο το ερώτημα εάν οι 

ΜΜΕ θα μπορέσουν να επιβιώσουν με την είσοδο στην αγορά των μεγάλων ισχυρών 

επιχειρήσεων, κυρίως των πολυεθνικών. Σήμερα αποδεικνύεται ότι πράγματι αυτός ο 

κίνδυνος έχει επιβεβαιωθεί εν μέρει κυρίως στο λιανικό εμπόριο των τροφίμων. Οι ΜΜΕ, οι 

οποίες και αυτές μεταλλάσσονται και έχουν την δική τους δυναμική και ικανότητα 

προσαρμογής, καλούνται να αποδείξουν την δυνατότητα επιβίωσής τους. Με το άνοιγμα των 

συνόρων των ανατολικών χωρών και την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

αγορά απέκτησε πλέον Παγκόσμιο ανοιχτό χαρακτήρα (Pleitner [112]). Στην Ελλάδα 
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λειτουργούν γύρω στις 900.000 ΜΜΕ αλλά οι αμιγώς παραγωγικές ΜΜΕ είναι πολύ 

λιγότερες (στοιχεία ICAP). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό χαρακτηρισμό των ΜΜΕ, σχεδόν το 

99,9% των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα είναι ΜΜΕ.  

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ευρέως γνωστά και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία στην 

παρούσα ερευνητική εργασία. Ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας έχουν τα είδη συστημάτων παραγωγής που χρησιμοποιούνται από αυτές. 

 

3.3 Είδη συστημάτων παραγωγής των Ελληνικών ΜΜΕ 

Τα συστήματα παραγωγής παρά τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητές τους είναι δυνατόν 

να ομαδοποιηθούν σε τύπους με κοινά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τους παραγωγικούς 

κλάδους, αναφερόμενα στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής και 

λαμβάνοντας υπόψη το είδος της χωροταξίας των μηχανημάτων, τα χρησιμοποιούμενα 

μηχανήματα παραγωγής, τον βαθμό τυποποίησης των προϊόντων κ.τ.λ. Ο προσδιορισμός των 

χαρακτηριστικών αυτών οδηγεί σε ομαδοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και δίνει την 

δυνατότητα να προσδιοριστούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε παραγωγικά συστήματα και 

βαθμό βιομηχανικού αυτοματισμού που χρησιμοποιούν. Αυτό βέβαια εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα των προϊόντων, την ακρίβεια κατασκευής και την ποιότητα. Επίσης ο 

επιθυμητός αριθμός των παραγόμενων προϊόντων και ο αριθμός των παραλλαγών αυτών 

καθορίζει και την δυνατότητα των παραγωγικών συστημάτων. Η παραπάνω λειτουργική 

τυπολογία συνδυάζεται με την ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε παραγωγικούς – 

βιοτεχνικούς – βιομηχανικούς κλάδους, ώστε να μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τον 

κάθε κλάδο ξεχωριστά. 

Θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

συστημάτων παραγωγής, οι παράμετροί  τους και οι σχέσεις τους με τις διάφορες λειτουργίες 

της επιχείρησης. Αυτά θα αποτελέσουν και το βασικό κριτήριο εάν και κατά πόσο 

ενδείκνυται η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών Παραγωγής και Διοίκησης και ιδιαίτερα της 

Τεχνολογίας  CIM σ’ αυτές. 

 

3.3.1 Τυποποίηση προϊόντων 

Αφορά στον βαθμό τυποποίησης των προϊόντων που παράγει μια επιχείρηση και 

περιγράφεται με μία ή περισσότερες παραμέτρους. Ο βαθμός τυποποίησης αποτελεί κριτήριο 

για την εισαγωγή αυτοματισμών που αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα και πρωταρχικής 

σημασίας εργαλεία της τεχνολογίας CIM. Οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται η 

δυνατότητα εφαρμογής των αυτοματισμών είναι: 
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− δημιουργία, ανανέωση και εξέλιξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, 

− προγραμματισμός υλικών, πρώτων υλών και δυναμικότητας, 

− βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός  εργασιών, 

− προγραμματισμός αυτόματων παραγωγικών μηχανημάτων, εργαλειομηχανών και 

ρομποτικών συστημάτων. 

Οι παράμετροι της τυποποίησης των προϊόντων είναι: 

 κατασκευές σύμφωνα με προδιαγραφές πελατών, 

 προϊόντα καταλόγου με δυνατότητα μετατροπών σύμφωνα με τις επιθυμίες των 

πελατών κατά παραγγελία, 

 προϊόντα καταλόγου με τυποποιημένες παραλλαγές (options extra), 

 τυποποιημένα προϊόντα χωρίς παραλλαγές. 

 

3.3.2 Δομή προϊόντων 

Η δομή των προϊόντων αναφέρεται στο πλήθος και το είδος των επιμέρους υλικών και 

εξαρτημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, 

καθώς επίσης και το πλήθος των σταδίων συναρμολόγησης. Πολύπλοκες δομές προϊόντων με 

πολλά στάδια συναρμολόγησης απαιτούν πληθώρα υπολογισμών για τις απαιτήσεις σε 

επιμέρους υλικά και εξαρτήματα και αποτελούν κριτήριο για χρήση υπολογιστικών 

συστημάτων νέας τεχνολογίας σε δραστηριότητες όπως: 

• δημιουργία, ανανέωση και συντήρηση των πινάκων υλικών (Bill of Materials 

Processing, BOMP), 

• προγραμματισμός απαιτήσεων σε επιμέρους υλικά και εξαρτήματα (MRP), 

• πρόγραμμα αγορών και  προμηθειών, 

• διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων. 

Οι παράμετροι της δομής των προϊόντων είναι: 

 προϊόντα μοναδικά χωρίς συναρμολόγηση, 

 προϊόντα ενός επιπέδου συναρμολόγησης, 

 προϊόντα πολλών επιπέδων συναρμολόγησης, 

 προϊόντα με ανακύκλωση, 

 προϊόντα με μεταβλητή σύνθεση. 

 

3.3.3 Πρόγραμμα παραγωγής 
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Εδώ περιγράφεται η εξάρτηση της ζήτησης των προϊόντων από την αγορά και ο τρόπος 

με τον οποίο γίνεται ο προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής από την αρχική εντολή 

παραγωγής μέχρι την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της παραγωγής. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η αποθεματική πολιτική της επιχείρησης, οι τρέχουσες παραγγελίες των πελατών και η 

πρόγνωση της ζήτησης. Οι παράμετροι του προγράμματος της παραγωγής είναι:  

 μεμονωμένες παραγγελίες πελατών, 

 προγραμματικές συμφωνίες με πελάτες π.χ. Δημόσιοι Οργανισμοί και επιχειρήσεις 

ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π., 

 παραγωγή με απόθεμα και παρακαταθήκη στους πελάτες χωρίς εποχιακή διακύμανση, 

 παραγωγή με απόθεμα και παρακαταθήκη στους πελάτες με εποχιακή διακύμανση 

π.χ. προϊόντα συστημάτων θέρμανσης, 

 συναρμολόγηση μετά από παραγγελία από απόθεμα ημιέτοιμων προϊόντων και 

εξαρτημάτων. 

 

3.3.4 Ενεργοποίηση προμηθειών 

Η ενεργοποίηση των προμηθειών έχει σχέση και ακολουθεί την αποθεματική πολιτική 

της επιχείρησης και τον βαθμό ετοιμότητας και ανταπόκρισης που έχει ορίσει η επιχείρηση 

για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Ο τρόπος ενεργοποίησης των προμηθειών 

της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιεί κλασσικές μεθόδους ή μπορεί να χρησιμοποιεί 

καινοτόμες μεθόδους, όπως JIT (Just In Time) για την μείωση των κεφαλαίων που 

δεσμεύονται για την αποθεματοποίηση πρώτων υλών και προϊόντων. 

Η μηχανοργάνωση και η χρήση υπολογιστικών συστημάτων με το κατάλληλο 

λογισμικό υποστηρίζει την επιχείρηση στις εξής δραστηριότητες :  

− παρακολούθηση και διαχείριση παραγγελιών πελατών, 

− καθορισμό προγράμματος αγορών υλικών και πρώτων υλών και εξαρτημάτων από 

άλλους κατασκευαστές, 

− προμήθειες και παραλαβή υλικών και πρώτων υλών και κωδικοποιημένη 

αποθήκευση, 

− διαχείριση των αποθεμάτων. 

Οι παράμετροι που καθορίζουν την ενεργοποίηση των προμηθειών είναι: 

 όλες οι προμήθειες των υλικών και των εξωτερικών εξαρτημάτων γίνονται αφού έχει 

ληφθεί η παραγγελία από τον πελάτη, 
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 το μεγαλύτερο ποσοστό υλικών προμηθεύεται πριν από την λήψη της παραγγελίας 

από τον πελάτη, 

 μικρό μόνο ποσοστό υλικών προμηθεύεται μετά από την λήψη της παραγγελίας από 

τον πελάτη, 

 όλα τα υλικά τηρούνται σε απόθεμα, σύμφωνα με την ποσότητα που είναι απαραίτητη 

για την ετοιμότητα αντίδρασης της επιχείρησης σε τυχόν προκύπτουσες παραγγελίες. 

Αυτό εξαρτάται από την πολιτική λειτουργίας που επιλέγει η επιχείρηση. 

 

3.3.5 Έκταση Προμηθειών 

Το χαρακτηριστικό αυτό δείχνει σε τι ποσοστό τα υλικά και εξαρτήματα παράγονται 

στο εργοστάσιο (Insourcing). Οι δραστηριότητες για τις οποίες θα πρέπει να επιλεγούν τα 

συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανοργάνωσης και τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη 

είναι: 

− παρακολούθηση και διαχείριση παραγγελιών των πελατών, 

− καθορισμός προγράμματος αγορών υλικών και πρώτων υλών καθώς και 

εξαρτημάτων, 

− προμήθειες και παραλαβή υλικών, πρώτων υλών και εξαρτημάτων, 

− διαχείριση αποθεμάτων, 

− προγραμματισμός των υλικών. 

Οι παράμετροι που καθορίζουν την έκταση των προμηθειών είναι: 

 πολύ μικρές εξωτερικές προμήθειες, 

 αγοράζεται άνω του 50% των υλικών εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται στους 

πίνακες των υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων, 

 γίνεται εντός του εργοστασίου άνω του 50% των υλικών και εξαρτημάτων που 

περιλαμβάνονται στους πίνακες των υλικών και που απαιτούνται για την παραγωγή 

των τελικών προϊόντων. 

Σαν παραδείγματα εδώ μπορούν να αναφερθούν μια παραγωγή οικιακών συσκευών, μια 

κατεργασίας αγροτικών προϊόντων και μια φαρμακοβιομηχανία. 

 

3.3.6 Μορφή Παραγωγικής Διαδικασίας 

Το είδος και η μορφή της παραγωγικής  διαδικασίας εξαρτάται από τον όγκο της 

παραγωγής και την χρονική εξέλιξη της ροής παραγωγής. Ο τρόπος λειτουργίας της 

παραγωγής καθορίζει και τις δυνατότητες ένταξης νέων καινοτόμων τεχνολογιών όπως της 
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τεχνολογίας CIM, εντάσσοντας στην παραγωγή αυτοματισμούς, αυτόματα παραγωγικά 

μηχανήματα, ρομπότ, αυτόματα συστήματα διακίνησης σε ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής 

αλλά και των τελικών προϊόντων, παρακολούθησης των παραγωγικών διαδικασιών και της 

εξέλιξης των εντολών παραγωγής, καθώς και άλλες επιμέρους διαδικασίες. Οι παράμετροι 

της μορφής και της λειτουργίας της παραγωγής είναι:  

 μοναδιαία παραγωγή με μεταφορά προϊόντος, 

 μοναδιαία παραγωγή με το προϊόν σε σταθερή βάση, 

 παραγωγή σε μικρές παρτίδες (small batch production), 

 παραγωγή σε παρτίδες σε σειρά (serial batch production), 

 γραμμή παραγωγής εξαναγκασμένου ρυθμού (machine paced), 

 γραμμή παραγωγής μη εξαναγκασμένου ρυθμού (worked paced), 

 παραγωγή εξαρτώμενη από την παρτίδα πρώτων υλών  (Partie fertigung), 

 παραγωγή εξαρτώμενη από την παρτίδα παραγωγής (chargen  fertigung), 

 ροϊκή παραγωγή σε παρτίδες (batch flow process), 

 παραγωγή συνεχούς ροής (continuous flow process),   

 παραγωγή με υποπροϊόντα και παραπροϊόντα (by products and co-products). 

 

3.3.7 Χωροταξία Εργοστασίου 

Η χωροταξία του εργοστασίου παίζει σημαντικό ρόλο και είναι από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά που  καθορίσουν την δυνατότητα ένταξης  των αυτοματισμών στην 

παραγωγική διαδικασία. Το LAYOUT της εγκατάστασης περιγράφει αναλυτικά την διάταξη 

χωροθέτησης του εξοπλισμού σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία και την ροή των 

υλικών. 

Σε συνδυασμό με το προηγούμενο χαρακτηριστικό (την μορφή της παραγωγικής 

διαδικασίας), το LAYOUT αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή αυτόματων συστημάτων 

διακίνησης υλικών. Οι παράμετροι της χωροταξίας είναι : 

 παραγωγή σε σταθερή βάση – πάγκο εργασίας (work bench production, construction 

shop), 

 παραγωγή κατά είδος κατεργασίας χωρίς καθορισμένη αλληλουχία (functional layout, 

job shop), 

 παραγωγή κατά είδος κατεργασίας με καθορισμένη αλληλουχία (functional layout 

with sequenced operations), 
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 παραγωγή σε ομάδες (group technology, cellular manufacturing), 

 γραμμές παραγωγής ανά προϊόν η ομάδες προϊόντων (product line layout). 

 

3.3.8 Πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας 

Με το χαρακτηριστικό αυτό εντοπίζονται οι πολυπλοκότητες των κατεργασιών και η 

ακολουθία τους στο φρασεολόγιο παραγωγής. Η πολυπλοκότητα των κατεργασιών και η 

ακολουθία τους αποτελούν κριτήριο για την χρήση αυτόματων και πολύπλοκων 

παραγωγικών μηχανημάτων και για την δυνατότητα χρήσης ολοκληρωμένων 

αυτοματοποιημένων παραγωγικών συστημάτων. Επίσης εξετάζεται και η δυνατότητα ένταξης 

αυτόματων συστημάτων υλικών και ημιέτοιμων προϊόντων από την μια φάση κατεργασίας 

στην άλλη καθώς και η αυτόματη διακίνηση προϊόντων.  

Οι παράμετροι πολυπλοκότητας είναι: 

 μια κατεργασία ανά εξάρτημα 

 λίγες κατεργασίες ανά εξάρτημα (≤ 3) 

 πολλές κατεργασίες ανά εξάρτημα (> 3) 

 φασεολόγια με γραμμική ακολουθία κατεργασιών (sequential routing) 

 φασεολόγια με ακολουθία κατεργασιών μορφής δικτύου (networked form of routing). 

 

3.3.9 Δομή Αποθηκών  

Η δομή των αποθηκών δείχνει το πλήθος, την γεωγραφική διάταξη και τον τρόπο 

αποθήκευσης υλικών (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα υλικά, ημιέτοιμα προϊόντα, τελικά προϊόντα). 

Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί κριτήριο για την μηχανοργάνωση δραστηριοτήτων όπως: 

− παρακολούθηση και διαχείριση παραγγελιών πελατών, 

− καθορισμός του προγράμματος αγορών υλικών και πρώτων υλών, 

− προμήθειες και παραλαβή υλικών και πρώτων υλών, 

− διαχείριση αποθεμάτων, 

− διακίνηση και μεταφορές στους πελάτες ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων, 

− ποιοτικός έλεγχος. 

Οι παράμετροι της δομής αποθηκών είναι: 

 ύπαρξη μιας αποθήκης 

 πολλαπλές αποθήκες σε ενιαίο χώρο ή σε μικρή απόσταση μεταξύ τους 
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 πολλαπλές αποθήκες απομακρυσμένες και πιθανώς ακόμα γεωγραφικά 

απομακρυσμένες 

 εξαρτήματα για την ίδια διαδικασία συναρμολόγησης με προέλευση από διαφορετικές 

αποθήκες ή εξαρτήματα που έρχονται από άλλα θυγατρικά εργοστάσια 

 ξεχωριστή παρακολούθηση αποθήκης για μεγάλους πελάτες όπου ένα μέρος της 

αποθήκης έχει δεσμευτεί για κάθε πελάτη ξεχωριστά 

 χωριστή αποθήκη για παραλαβές εξαρτημάτων που προέρχονται από διαφορετικές 

γεωγραφικά διασκορπισμένες αποθήκες 

 ξεχωριστή αποθήκη για τα σκάρτα ή Β′ διαλογής προϊόντα 

 ξεχωριστή αποθήκη για την αποθήκευση πρώτων υλών που δεν πληρούν τις 

προδιαγραφές ή παρουσιάζουν ελαττώματα και μετά τον ποιοτικό έλεγχο θα 

επιστραφούν προς αντικατάσταση. 

Η παραπάνω ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη για την σωστή χωροθέτηση των 

αυτοματοποιημένων μηχανημάτων και για την σωστή ροή της παραγωγής. Οι ομαδοποιήσεις 

διευκολύνουν την παραγωγή και αυξάνουν την παραγωγικότητα. Στο παρακάτω διάγραμμα 

(Σχήμα 3.1) απεικονίζεται η αναλυτική τυπολογία των συστημάτων της παραγωγής. 
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Σχήμα 3.1: Τυπολογία Συστημάτων Παραγωγής 
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4. Ανάπτυξη μοντέλου για την εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας 

CIM στις ΜΜΕ 
 

4.1 Παρουσίαση του μοντέλου 

4.1.1 Απαιτήσεις και δυνατότητες της χρησιμοποιούμενης μεθόδου 

«Μερικές φορές τα πολύ απλά αποδεικνύονται λανθασμένα». Αυτό αναφέρει ο 

παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος Drucker [31] στο βιβλίο του για το Management. Οι 

Gomez & Probst [49] ασχολήθηκαν με τις λανθασμένες σκέψεις και αποφάσεις στην 

αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η υποτίμηση της 

πολυπλοκότητας μιας κατάστασης οδηγεί μερικές φορές στην μονοδιάστατη ενέργεια, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη και οι υπόλοιπες διαστάσεις μιας κατάστασης, με αποτέλεσμα την 

εξαγωγή λανθασμένων αποτελεσμάτων σε ένα πολύπλοκο σύστημα όπως είναι το CIM. 

Πολλές φορές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα αποτέλεσμα έχει μόνον μία 

συγκεκριμένη αιτία, δηλαδή υπάρχει μία μόνο μονοσήμαντη αντιστοιχία. Πιστεύεται ότι με 

την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί κανείς να φθάσει στα κατάλληλα συμπεράσματα και 

λύσεις ενός προβλήματος. Όμως η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και η αντιμετώπιση 

πολύπλοκων καταστάσεων θα απαιτούσε έναν ανθρώπινο νου, ο οποίος θα είχε την 

δυνατότητα να κάνει άπειρους συνδυασμούς. Αυτήν την δυνατότητα όμως δεν την έχει ο 

ανθρώπινος νους. Οι λειτουργίες του εγκεφάλου είναι περιορισμένες και οι σκέψεις που κάνει 

και οι αποφάσεις που μπορεί να πάρει δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την «ολότητα» μιας 

πολύπλοκης κατάστασης. Μπορεί να αντιμετωπίσει μόνον ένα μέρος της πολύπλοκης 

κατάστασης, ένα συγκεκριμένο τμήμα, σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δυνατότητες που 

διαθέτει.  

Η αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης, δηλ. η εξεύρεση μιας λύσης για την ένταξη 

της πολύπλοκης τεχνολογίας CIM θα πρέπει να αντιμετωπιστεί «ολιστικά», δηλαδή 

ολοκληρωμένα και συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αλληλεπιδράσεις των επιμέρους 

λειτουργιών μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία μέσα από άγνωστες συνθήκες 

για αντιμετώπιση του προβλήματος. Η έρευνα που έγινε στις επιχειρήσεις, κατέδειξε ότι 

μόνον μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος, έστω και με σταδιακή υλοποίηση, μπορεί να 

έχει τα θεμιτά αποτελέσματα στοχεύοντας στην μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα. 

Ο Sieber [141] υπεύθυνος του Ελβετικού εκπαιδευτικού κέντρου για την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εισαγωγή και η ένταξη της 
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τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις απαιτεί διορατικότητα, σωστή μελέτη και κατάλληλο 

σχεδιασμό. Γενικότερα πρέπει να επιλεγεί μία στρατηγική αντιμετώπισης των προκλήσεων 

και δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες. Η απαιτούμενη αναδιάρθρωση 

της παραγωγικής δομής πρέπει να γίνει με προσεκτικά βήματα, αλλά όσο μπορεί πιο 

γρήγορα, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ο παγκόσμιος ανταγωνισμός». 

Για τους παραπάνω λόγους, σ’ αυτή την ερευνητική εργασία επιλέχθηκε μια μέθοδος 

που αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας CIM. Χρησιμοποιείται η θεωρητική 

αναλυτική μέθοδος της πολυσύνθετης δικτυωμένης σκέψης και νοητικής ανάλυσης των 

Gomez & Probst [49]. Στο παράρτημα Α παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή της 

μεθοδολογίας αυτής. Στην συνέχεια, στην λεπτομερή παρουσίαση του μοντέλου CIM, θα 

απαιτηθεί η χρήση της μεθοδολογίας αυτής και θα αναλυθεί η εφαρμογή αυτής στην 

δημιουργία του μοντέλου. 

Με την μεθοδολογία της Δικτυωμένης Σκέψης μπορούν να επιτευχθούν δύο στόχοι. Ο 

πρώτος στόχος είναι να εξοικειωθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε καταστάσεις όπως την ένταξη 

της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις, με τον ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης πολύπλοκων 

και πολυσύνθετων προβλημάτων και δεύτερον με τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων 

να οδηγηθούμε σε μια κοινή και αποδεκτή από όλες τις πλευρές επίλυση του προβλήματος 

της εισαγωγής της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να 

μεταφερθούν και να υλοποιηθούν από σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Clusters). Οι 

πληροφορίες για τις θετικές επιπτώσεις μπορούν να διαχυθούν στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις και η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να επιβεβαιωθεί με αντίστοιχα 

προγράμματα για όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένες εφαρμογές  θα 

παρουσιαστούν σε παρακάτω κεφάλαιο. 

 

4.1.2 Προτεινόμενη λύση 

Επιλογή συγκεκριμένων βημάτων από την Θεωρία της Δικτυωμένης Σκέψης για την 

δημιουργία του Μοντέλου της Τεχνολογίας CIM: 

(A) Αρχική γενική παρουσίαση του προβλήματος 

(B) Καθορισμός μεταβλητών 

(C) Διαπίστωση και περιγραφή της δικτύωσης 

(D) Καταγραφή των δυνατοτήτων διαφορετικών επιλογών και χειρισμού των 

καταστάσεων 

(E) Προτάσεις για λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την διοίκηση της επιχείρησης. 
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(Α) Αρχική γενική παρουσίαση του προβλήματος 

Καταρχήν θα γίνει μία προσεκτική και μεθοδική αναγνώριση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Σ’ αυτήν την φάση απαιτείται μία αποτύπωση της σημερινής 

κατάστασης και των σημερινών συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποτύπωση αυτή 

πρέπει να γίνει από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικά κριτήρια  με στόχο την 

βέλτιστη αντιμετώπιση και την επιλογή της καλύτερης λύσης. 

 

(Β) Καθορισμός των μεταβλητών 

Στην επόμενη φάση η κατάσταση και τα προς αντιμετώπιση προβλήματα εξετάζονται 

με λεπτομέρεια. Μέσω μιας λεπτομερούς ανάλυσης της αρχικής κατάστασης εντοπίζονται και 

καθορίζονται οι μεταβλητές, δηλ. τα  σημεία-κλειδιά που πρέπει να εξετασθούν και να 

αντιμετωπιστούν. 

 

(Γ) Διαπίστωση και περιγραφή της δικτύωσης 

Αυτή η φάση θα πρέπει να αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί και να περιγραφεί η 

αλληλεπίδραση των στοιχείων, μεγεθών και λειτουργιών της επιχείρησης μεταξύ τους. Οι 

σχέσεις αλληλεπίδρασης περιγράφονται και απεικονίζονται στο δικτυωμένο διάγραμμα με 

βέλη που κατευθύνονται από μεταβλητή προς μεταβλητή. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα δίκτυο και περιγράφεται η σχέση αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μεταβλητών-στοιχείων-παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 

εισαγωγή της τεχνολογίας CIM και είναι σημαντικά στην λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό 

χρησιμεύει στην επεξήγηση της σύνθετης-πολύπλοκης κατάστασης που προκύπτει μετά την 

ένταξη της τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. Προφανώς για κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

βρεθεί η καταλληλότερη λύση, η οποία να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες, τις 

διαφορετικές τεχνολογίες και τη διοικητική δομή της επιχείρησης. Εάν αυτό απαιτείται, 

μπορεί να περιγραφούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών με 

ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης και επιρροής της μιας μεταβλητής προς την άλλη. 

Επίσης μπορεί να περιγραφεί και η χρονική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών και αυτή να 

προστεθεί στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της Διαδικτύωσης των μεταβλητών μεταξύ τους. 

Επειδή αυτό όμως ξεπερνάει τα όρια αυτής της ερευνητικής εργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη 

στην παρούσα μελέτη. 

 

(Δ) Καταγραφή των διαφορετικών δυνατοτήτων επιλογών και χειρισμού των 

καταστάσεων 
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Οι Ulrich & Probst [157] στο βιβλίο τους για την «Ολιστική Σκέψη και Αντιμετώπιση 

Πολύπλοκων Καταστάσεων» αναφέρουν ότι η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει πρώτα 

εκείνες τις λειτουργίες που έχουν προτεραιότητα αλλαγών γιατί μερικές φορές υπάρχουν 

ορισμένες λειτουργίες που είναι δύσκολο ή αδύνατον να επηρεαστούν. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

περιγραφεί ποιες διαφορετικές δυνατότητες επιλογών υπάρχουν και από ποιους παράγοντες 

επηρεάζονται αυτές. Είναι επιλογές που θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας, οι 

οποίες επηρεάζονται από την συμπεριφορά και την αποδοχή των εργαζομένων, προέρχονται 

από τις προτάσεις ενός συμβούλου και προμηθευτή συστημάτων CIM, ή είναι επιλογές που 

εξαρτώνται από το Πιστωτικό Ίδρυμα-Τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό 

σχέδιο; 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει ο εντοπισμός και η καταγραφή εκείνων των μεταβλητών που 

μπορούν να επηρεαστούν και ν’ αλλάξουν με την ανάλογη επιλογή χειρισμού. Ο εντοπισμός 

και η καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για να επιλεγούν και να γίνουν οι 

απαραίτητες κατάλληλες επεμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα εστιαστεί η προσοχή σε εκείνες 

τις επεμβάσεις, οι οποίες θα επιφέρουν επιτυχές αποτέλεσμα στο τέλος του εγχειρήματος. 

Για την κατανόηση της Διαδικτυωμένης μορφής του Μοντέλου και τις προϋποθέσεις 

μιας επιτυχούς ένταξης της τεχνολογίας CIM ρωτήθηκαν αντιπροσωπευτικά - πιλοτικά 

κάποιοι επιχειρηματίες μέσα από μια συνέντευξη. Με αυτό τον τρόπο έγινε η πρώτη 

καταγραφή των μεταβλητών που μπορούν να επηρεαστούν και έτσι λαμβάνονται υπόψη και 

οι απόψεις των ερωτηθέντων οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:  

– Θα πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων και προμηθευτών 

συστημάτων. 

– Θα πρέπει να βελτιωθεί μακροχρόνια η αποτελεσματικότητα της Διοίκησης της 

Επιχείρησης. 

– Θα πρέπει να γίνει μελέτη και ανάλυση οικονομικής απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας. 

– Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της επένδυσης. 

– Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο (Clusters). 

– Μεγαλύτερη αποδοτικότητα της εργασίας και καλύτερη συνεργασία εργοδοτών-

εργαζομένων. 

– Βελτίωση της Οργάνωσης της επιχείρησης. 

– Βελτίωση του Μάρκετινγκ. 

– Προσεκτική υλοποίηση της τεχνολογίας CIM. 

– Καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος της παραγωγής. 
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(Ε) Προτάσεις για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

Το προτεινόμενο Μοντέλο CIM θα καταδείξει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν 

και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την επιτυχή εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας 

CIM. Επίσης θα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις, θα υποδειχθούν οι κατάλληλες ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν καθώς επίσης θα επιλεγούν και τα κατάλληλα βοηθήματα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν. 

 

4.1.3 Περαιτέρω δυνατότητες χρήσης του μοντέλου-CIM 

Σ’ αυτήν τη Διδακτορική Διατριβή δεν χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες που δίνει 

η μεθοδολογία των Gomez & Probst [49]. Θα μπορούσαν να εξετασθούν και οι χρονικά 

μεταβαλλόμενες μεταβλητές αλλά αυτό θα απαιτούσε υπερδιπλασιασμό του όγκου της 

παρούσης εργασίας. Επίσης η μεθοδολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνον από 

επιχειρήσεις αλλά και από φορείς που ασχολούνται με νέες τεχνολογίες, όπως τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης των Επιχειρήσεων, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια και άλλους. 

Πολύπλοκες καταστάσεις και λειτουργίες όπως τα πολυσύνθετα προβλήματα μπορούν να 

αντιμετωπισθούν μόνον με την Μέθοδο της Διαδικτυωμένης Σκέψης και αυτό βέβαια απαιτεί 

μια πολύπλοκη διαδικασία. Βασικός στόχος της εργασίας είναι να δώσει στον επιχειρηματία 

και στην Διοίκηση της Επιχείρησης ένα αξιόπιστο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων και να 

συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορά την τεχνολογία CIM.  

 

4.2 Αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους βημάτων ανάπτυξης του Μοντέλου-CIM 

Μερικές φορές υπάρχει η άποψη ότι η τεχνολογία CIM μπορεί να εισαχθεί και ενταχθεί 

σε μικρό χρονικό διάστημα και να έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η 

τεχνολογία CIM απαιτεί προσεκτική ανάλυση της επιχείρησης και κατάλληλη επιλογή 

συστήματος, μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα και απαιτητική. Η επιλογή του κατάλληλου 

συστήματος θα πρέπει να αποσκοπεί σε μακροχρόνια οφέλη. Απαιτεί επίσης στρατηγικές 

επιλογές οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργία της επιχείρησης και θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οπωσδήποτε και τα ρίσκα και οι πιθανότητες αποτυχίας του εγχειρήματος. Η 

παρούσα διδακτορική διατριβή προσπαθεί να δώσει μια αξιόπιστη απάντηση στους 

προβληματισμούς αυτούς και να υποβοηθήσει τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων να πάρουν τις 

σωστές αποφάσεις, για ένταξη ή μη της τεχνολογίας CIM στην παραγωγική τους μονάδα. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει επαρκής πληροφόρηση και περιγραφή της τεχνολογίας 

CIM. Επίσης υπάρχουν προμηθευτές που προτείνουν τα επιμέρους συστήματα αυτής της 
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τεχνολογίας. Δεν υπάρχει όμως ένα εργαλείο-βοήθημα που να καθοδηγήσει με αξιόπιστο 

τρόπο την λήψη αποφάσεων από τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων. Και δεν πρόκειται για μια 

απλή και εύκολη απόφαση. Για την εισαγωγή επιμέρους τεχνολογιών CIM υπάρχουν 

επιχειρήματα. Η συνεργασία όμως και η συνέργια, η οποία προκύπτει από την ολοκληρωμένη 

διασύνδεση και που αφορά και επηρεάζει όλα τα τμήματα, δηλ. τη διοίκηση, το προσωπικό, 

την δομή της Οργάνωσης, την Τεχνολογία και το Μάρκετινγκ καθώς και άλλες λειτουργίες, 

δημιουργεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Στο Σχήμα 4.1 φαίνεται η συνολική δομή του 

μοντέλου για την ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

Το προτεινόμενο μοντέλο-CIM υποδεικνύει τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν 

και την σειρά που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής. Στόχος 

είναι να αποφευχθούν λάθη και να επιτευχθούν με επιτυχία οι σκοποί που έχουν τεθεί από 

την επιχείρηση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται εν συντομία τα επιμέρους βήματα του 

μοντέλου, τα οποία και θα αναλυθούν λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους. 

 

Επιλογή συμβούλων  

Ο επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει από μόνος του το μοντέλο-CIM. Θα ήταν 

όμως προτιμότερο ν’ απευθυνθεί και σε κάποιους συμβούλους για μια αρχική καθοδήγηση 

και επεξήγηση των βασικών εννοιών της τεχνολογίας. Αυτό θα τον βοηθήσει να λάβει σωστά 

τις βασικές αποφάσεις για έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό της υλοποίησης του επενδυτικού του 

σχεδίου. 

 

Διαχείριση του έργου 

 Η εφαρμογή του παρόντος Μοντέλου-CIM αποτελεί για την επιχείρηση ένα 

πολύπλοκο και καινοτόμο εγχείρημα. Αυτό απαιτεί μία συντονισμένη συνεργασία με όλους 

τους εμπλεκόμενους στο έργο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ομάδα διαχείρισης έργου όπου 

θα συμμετέχουν η Διοίκηση της επιχείρησης, οι σύμβουλοι και στην συνέχεια και οι 

προμηθευτές, διατηρώντας όμως ο καθένας τους ξεχωριστά τις αρμοδιότητές του. Για τους 

λόγους αυτούς θα πρέπει για την εφαρμογή του Μοντέλου-CIM να χρησιμοποιηθούν οι αρχές 

και οι κανόνες που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση έργων. 

 

Αρχικός ορισμός του προς επίλυση προβλήματος 

Καταρχήν θα πρέπει η Διοίκηση της επιχείρησης να κάνει την αρχική περιγραφή των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 
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Σύνοψη Πλήρες Μοντέλο CIM

Προετοιμασία

Καταγραφή
παρούσας
κατάστασης

Καθορισμός
Στόχων και
Μοντέλο

Παραγωγής

Φάση
προσαρμογής
και Controlling

(Έλεγχος)

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Διοίκηση Έργου
(Project Management)

Αρχική περιγραφή
προβλήματος

Ανάλυση περιβάλλοντος

Πελάτες/Αγορά

Παραγωγικός κλάδος
Ανταγωνισμός

Πηγές χρηματοδότησης

Οικογένεια

Εξωτερικά δυναμικά οφέλη

Ανάλυση Επιχείρησης

Οικονομικοί στόχοι

Επιμόρφωση προσωπικού
Γκάμα προϊόντων -

Υπηρεσιών
Παρούσα λύση - CIM

Οικονομικότητα

Οργάνωση

Οικονομικές δυνατότητες

Ανάλυση Ικανοτήτων

Εσωτερικά δυναμικά οφέλη

Δυνατά σημεία / ΑδυναμίεςΚύρια Ανάπτυξη

Ανάλυση Ευκαιριών / Κινδύνων

Διατύπωση Αλληλεπιδράσεων στο
Δικτυωμένο Διάγραμμα

Όραμα και αρχική ιδέα

Προϊόν / Στόχος Αγοράς

Μοντέλο Παραγωγής

Συνεργασίες

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

Ανάπτυξη ειδικευμένου
προσωπικού Οργάνωση Ενέργειες Μάρκετινγκ

Εισαγωγή υποσυστημάτων CIM και ολοκλήρωση

Controlling (Έλεγχος)

Εξωτερικοί
σύμβουλοι

Επιχειρήσεων

Διαχείριση Έργου

Γενικός ορισμός
προβλήματος

Ανάλυση
υπάρχουσας
κατάστασης

Σύνθεση:
Απεικόνιση
Δικτυωμένο
Διάγραμμα

Σύστημα Στόχων

Μοντέλο
Παραγωγής

Συνεργασίες

Φάση
προσαρμογής:
Δημιουργία

προϋποθέσεων

Εισαγωγή λύσης
CIM

Έλεγχος

Υποκεφάλαια
Μοντέλου CIM

 
 

Σχήμα 4.1: Διάγραμμα Μοντέλου-CIM 
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Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 

Σ’ αυτήν την φάση θα πρέπει να γίνει μια λεπτομερής περιγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης και να ορισθεί το σημείο εκκίνησης. Θα πρέπει να ορισθούν οι μακροχρόνιοι 

στόχοι. Βάση θα πρέπει ν’ αποτελέσει η περιγραφή του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί 

η επιχείρηση και οι συνθήκες λειτουργίας της. Θα πρέπει επίσης να τεθούν οι μελλοντικοί 

στόχοι και οι προοπτικές που διανοίγονται από την ένταξη των νέων τεχνολογιών, όπως της 

τεχνολογίας CIM. 

 

Σύνθεση: Απεικόνιση στο Δικτυωμένο διάγραμμα 

Κατά την διάρκεια της ανάλυσης προκύπτουν πολλές σημαντικές πληροφορίες. Σ’ αυτό 

το πρώτο βήμα θα πρέπει ν’ αναφερθούν τα αποτελέσματα συνοπτικά. Τα σημαντικά μεγέθη 

που επηρεάζουν την εισαγωγή μιας λύσης CIM πρέπει να διασυνδεθούν στο δικτυωμένο 

διάγραμμα.  

 

Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν 

Με βάση το πρώτο βήμα θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι σε σχέση με την αγορά 

που απευθύνεται η επιχείρηση και τα προϊόντα που θέλει να διαθέσει. Μέσω αυτών θα πρέπει 

να καθοριστεί μία συνολική συμπεριφορά αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. Θα πρέπει 

λοιπόν να ορισθούν σαφώς οι αγορές και τα προϊόντα καθώς και ποιες επιθυμίες των 

καταναλωτών καλύπτονται από τα συγκεκριμένα προϊόντα και σε ποιες αγορές απευθύνεται η 

επιχείρηση. 

Για να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η επιχείρηση να δημιουργήσει ένα 

συγκεκριμένο προφίλ στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς. Θα πρέπει να γίνει επιλογή 

προτεραιοτήτων, δηλαδή στόχος είναι να παράγει πολύ φθηνά προϊόντα, να παράγει προϊόντα 

με διαφοροποιήσεις ή να επιλέξει τον συνδυασμό των δύο αυτών χαρακτηριστικών. Θα 

πρέπει εδώ να ξεκαθαριστούν οι προτεραιότητες επιλογών της επιχείρησης και σε ποιόν χώρο 

θέλει να κινηθεί καθώς επίσης και πού θέλει να είναι ανταγωνιστική. 

 

Δημιουργία ενός μοντέλου παραγωγής 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχουν περιγραφεί τα είδη παραγωγής των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν ν’ αποφασισθεί τι είδους τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν 

στην παραγωγή και τι είδους οργανωτικές και διοικητικές δομές θα υιοθετηθούν. Η επιλογή 

των παραπάνω καθορίζει και την επιλογή μιας βέλτιστης ολοκληρωμένης λύσης για την 

σωστή εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. 
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Συνεργασίες 

Η τεχνολογία CIM δίνει την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων με 

διάφορες μορφές (π.χ. CLUSTERS). Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μέσω του 

Internet και η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού τους εξοπλισμού είναι 

μια από τις δυνατότητες που διανοίγονται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.  

 

Υλοποίηση της αρχικής φάσης προσαρμογής 

Η εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας θέτει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις στην 

Διοίκηση της επιχείρησης. Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν για να βρεθούν οι 

κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αποφευχθούν λανθασμένες ενέργειες. 

Εκτός από τις οικονομικές προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρχει και διάθεση αποδοχής από 

τους εργαζόμενους, επειδή θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της επιχείρησης. 

 

Τελική υλοποίηση: Εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM 

Μετά την εξασφάλιση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων μπορεί να υλοποιηθεί η 

επιλεγμένη λύση. 

 

Έλεγχος 

Μετά την ένταξη της νέας τεχνολογίας και τη λειτουργία της επιχείρησης με την νέα 

δομή, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος, εάν οι επιθυμητοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Εάν 

διαπιστωθούν αποκλίσεις τότε θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Με τον τρόπο αυτό 

προκύπτει η ανάδραση (Feedback) και το σύστημα παίρνει την μορφή ενός Συστήματος 

Αυτομάτου Ελέγχου κλειστού βρόγχου με ανάδραση. Παρακάτω θα περιγραφεί πιο 

αναλυτικά η συμπεριφορά του συστήματος αυτού. 

 

Σύνοψη-Συμπεράσματα 

Το παρόν Μοντέλο-CIM συνδυάζει τους μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης με 

την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων. Με την μέθοδο που εφαρμόζεται, αρχικά γίνεται η 

ανάλυση, στην συνέχεια βήμα προς βήμα επιλέγονται σταδιακά τα επιμέρους συστήματα και 

τελικά καταλήγουμε στην ολοκληρωμένη διασυνδεδεμένη λειτουργία όλων των επιμέρους 

συστημάτων. 
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Το Μοντέλο-CIM αναπτύχθηκε ειδικά για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει 

να τονιστεί για άλλη μια φορά ότι οι εμπειρίες από μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

μεταφερθούν και να υιοθετηθούν αυτούσιες και στις ΜΜΕ και αυτό επειδή οι μεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν άλλη παραγωγική και διοικητική δομή. 

Χαρακτηριστικά ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «Η τεχνολογία CIM έχει προέλευση 

αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από τις ΜΜΕ, 

αρκεί να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή στα μεγέθη της ΜΜΕ. Οι εμπειρίες που έχουν 

αποκτηθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση αλλά 

πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΜΜΕ. Η μαζική παραγωγή των μεγάλων 

επιχειρήσεων και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν των 

ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να προσαρμόζονται άμεσα στις συνεχείς μεταβαλλόμενες επιθυμίες 

των καταναλωτών. Αυτή η άμεση αντίδραση είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτών». 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η 

τεχνολογία CIM. Αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 

να αναμείνουν μέχρι η τεχνολογία CIM να γίνει φθηνότερη, επειδή οι οικονομικές τους 

δυνατότητες μερικές φορές είναι περιορισμένες. Αυτό θα οδηγούσε σε περιττές 

καθυστερήσεις που πιθανώς θα έβγαζαν την επιχείρηση από τους στόχους  που έχει θέσει, με 

αποτέλεσμα να χαθούν ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης της θέσης της μέσα στο 

ανταγωνιστικό της περιβάλλον. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να γίνουν γρήγορα οι 

προκαταρκτικές ενέργειες για την έγκαιρη εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM, επειδή 

συνεχώς οι συνθήκες και το περιβάλλον μεταλλάσσονται. Ο καθηγητής Scheer [126] 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ιδανικές συνθήκες δεν θα υπάρξουν ποτέ και μία καθυστέρηση 

στην λήψη αποφάσεων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα μιας επιχείρησης να 

προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς». 

Ένας άλλος επιχειρηματίας αναφέρει: «Εμείς οι μικρομεσαίοι κάνουμε το λάθος να 

περιμένουμε πολύ, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβανόμαστε τις ραγδαίες μεταβολές που 

προκύπτουν καθημερινά και να το διαπιστώνουμε όταν οι ανταγωνιστές μας είναι πιο 

μπροστά από μας». Στον Πίνακα 4.1 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι ΜΜΕ θα 

πρέπει να δραστηριοποιηθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. 
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ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός της εισαγωγής 

και ένταξης της 

τεχνολογίας 

CIM 

– Απόκτηση υψηλής 

ανταγωνιστικής ικανότητας 

– Προπορεία έναντι των 

ανταγωνιστών 

– Στρατηγική λήψη 

αποφάσεων 

– Υψηλή αποδοτικότητα 

– Βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης 

 

Απόκτηση νέας 

παραγωγικής δομής 

– Δυνατότητα συμπλήρωσης 

σταδιακά της 

ολοκληρωμένης δομής 

– Αποφυγή λανθασμένων 

επιλογών εξαρχής 

– Δυνατότητα σταδιακής 

διασύνδεσης των 

συστημάτων μεταξύ τους. 

Υλοποίηση φάσης 

προσαρμογής 

– Αποφυγή προβλημάτων 

– Δημιουργία προϋποθέσεων 

για την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM 

– Μείωση συνολικού χρόνου 

ολοκλήρωσης 

– Προετοιμασία ανθρώπινου 

δυναμικού 

– Ελαχιστοποίηση ρίσκου 

Διαχείριση έργου 

τμηματικά 

– Καλύτερη διαχείριση 

πόρων 

– Επικέντρωση των 

προσπαθειών σε ένα τμήμα 

– Βέλτιστη εκμετάλλευση 

υπαρχόντων μέσων 

– Ευκολότερος έλεγχος 

– Εύκολη διακοπή 

διαδικασίας 

– Ευκολία συντονισμού 

– Ευκολότερη προσαρμογή 

 

Άμεση και γρήγορη 

ενεργοποίηση, επιτάχυνση 

διαδικασίας 

– Αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα και 

δυναμική 

– Συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, μη ύπαρξη 

ιδανικής στιγμής 

– Εξοικονόμηση χρόνου 

– Υψηλότερα κίνητρα 

– Γρηγορότερα επιτυχή 

αποτελέσματα 

Πίνακας 4.1: Λόγοι για την έγκαιρη εισαγωγή CIM 
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4.3 Επιλογή Συμβούλων 

4.3.1 Επιλογή εξωτερικών Συμβούλων 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες, με τους οποίους έγινε η συνέντευξη, ανέφεραν ότι ήδη 

έχουν συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους για την υποβολή προγραμμάτων κυρίως 

εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών. Οι περισσότερες ΜΜΕ στερούνται επιστημονικού 

προσωπικού έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων και καταφεύγουν συνήθως σε γραφεία 

συμβούλων επιχειρήσεων. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο οι ΜΜΕ να απευθυνθούν σε 

εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τους καθοδηγήσουν στην ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης αλλά και θα προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις για την επιλογή κατάλληλου 

συστήματος CIM. Για παράδειγμα, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας με τον Ερευνητικό Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής μπορεί να 

παίξει το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου και να καθοδηγήσει συστηματικά τις επιχειρήσεις 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Χωρίς την βοήθεια από τους ειδικούς η επιχείρηση δεν θα 

μπορέσει να ανταποκριθεί από μόνη της στις υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις των νέων 

αυτών τεχνολογιών, οι οποίες παρουσιάζουν πολυπλοκότητα και πολυσυνθετικότητα στην 

δομή τους. Η επιχείρηση μαζί με τον εξωτερικό σύμβουλο θα πρέπει να κάνει μια προσεκτική 

ανάλυση και να επεξεργαστεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Εάν απαιτηθεί, θα πρέπει ο 

εξωτερικός σύμβουλος να αναζητήσει και να υποδείξει  και άλλους ειδικούς που έχουν γνώση 

και εμπειρία στο είδος της παραγωγής της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 

4.3.2 Απαιτήσεις προς τον εξωτερικό Σύμβουλο 

Ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «Οι Σύμβουλοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες της 

παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης. Θα πρέπει να έχουν τεχνικές γνώσεις σε σχέση με 

τον παραγωγικό εξοπλισμό αλλά και των διοικητικών δομών μιας επιχείρησης. Θα πρέπει να 

γνωρίζουν τι υπάρχει στην αγορά και από πλευράς Hardware αλλά και Software. Θα πρέπει 

όμως να είναι ουδέτεροι στις επιλογές τους και να μην επηρεάζονται από συμφέροντα 

εταιριών. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν και τα ρίσκα και τα προβλήματα τα οποία μπορούν 

να προκύψουν». Η ουδετερότητα απαιτείται από έναν σωστό επαγγελματία σύμβουλο, ο 

οποίος δεν πρέπει να επηρεάζεται από οικονομικά συμφέροντα και να είναι αξιόπιστος. Δεν 

θα πρέπει ο ίδιος να είναι προμηθευτής εξοπλισμού ή προγραμμάτων λογισμικού.  

Στην πρώτη φάση γενικού προσανατολισμού ο Σύμβουλος, που έχει γενικές γνώσεις 

και προέρχεται από την παραγωγή, θα πρέπει να αναλύσει γενικότερα την φιλοσοφία της 

τεχνολογίας CIM και να τονίσει τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η ένταξη της τεχνολογίας 

αυτής στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό λειτουργίας της επιχείρησης. Σ’ αυτήν την φάση 
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μπορούν να γίνουν από τον Σύμβουλο και συμπληρωματικές ενέργειες όπως μία πιο 

αναλυτική Τεχνοδιάγνωση, που θα αφορά την παραγωγή, την οργάνωση αλλά και το 

Μάρκετινγκ. Σε περίπτωση που ξεπερνιόνται οι επιστημονικές του γνώσεις μπορεί να ζητήσει 

και την συνδρομή ειδικών Μηχανικών. Αυτό αφορά κυρίως την ολοκληρωμένη μορφή του 

συστήματος CIM που πρέπει να είναι κατάλληλο για την επιχείρηση. 

Ο καθηγητής Staerkle [146] του Πανεπιστημίου του St. GALLEN της Ελβετίας τονίζει 

ότι θα υπάρξει δυσκολία να ξεπεραστούν τα αρχικά εμπόδια εντός της επιχείρησης. Ο 

ιδιοκτήτης επιχειρηματίας θα πρέπει να παίξει τον ρόλο του ηγέτη και θα πρέπει να 

καθοδηγήσει όλους τους υπόλοιπους να αποδεχθούν την απόφαση για την ένταξη νέων 

τεχνολογιών στην επιχείρηση. Στην προσπάθεια αυτή ο Σύμβουλος θα πρέπει να αναλύσει 

και να επιχειρηματολογήσει πειστικά για το όφελος που θα προκύψει στην επιχείρηση. 

Επίσης θα πρέπει να προτείνει και την μεθοδολογία που θ’ ακολουθηθεί για την υλοποίηση 

του όλου εγχειρήματος. 

 

4.4 Διαχείριση Έργου (Project management) 

4.4.1 Σκοπός της διαχείρισης έργου 

Η αποστολή της διαχείρισης έργου είναι να επιτευχθεί ο προκαθορισμένος στόχος με τα 

βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Στην διαχείριση συμπεριλαμβάνονται «όλες οι 

στοχοθετημένες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση ενός έργου» 

(Madaus [96]). Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η τήρηση του προγράμματος εκτέλεσης και να 

χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξη του σκοπού με τον καλύτερο και 

οικονομικότερο τρόπο (Becker, Haberfellner & Liebetrau [9]). Τι είναι όμως ένα έργο;  

Ένα έργο (Project) μπορεί να χαρακτηρισθεί από τα εξής: 

• Έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια, δηλ. αρχή και τέλος. 

• Επιτελεί έναν σκοπό. 

• Θα πρέπει να προγραμματιστούν οι ενέργειες και δραστηριότητες που πρέπει να 

γίνουν. 

• Το αποτέλεσμα και η επιτυχία του είναι μετρήσιμα. 

• Συμμετέχουν πολλοί στην υλοποίησή του. 

• Είναι απαραίτητη η Διοίκησή του. 

• Έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. 

• Μπορεί συγχρόνως να γίνονται και άλλες δραστηριότητες. 

• Κατά κανόνα θα πρέπει να χωριστεί σε επιμέρους έργα. 
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Συνήθως τα έργα είναι μοναδικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κατασκευαστικές 

προδιαγραφές. Οι εμπειρίες από την υλοποίηση έργων CIM είναι λίγες και δεν είναι 

προσαρμόσιμες σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Έτσι για κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

ακολουθηθεί ξεχωριστός τρόπος, βάση του Μοντέλου-CIM, επειδή κάθε επιχείρηση έχει τις 

δικές της ιδιαιτερότητες. Επίσης η υλοποίηση κάθε έργου εμπεριέχει τα δικά της ρίσκα και 

επικινδυνότητες. 

 

4.4.2 Χαρακτηρισμός ενός έργου CIM 

Τα έργα CIM χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη υψηλή πολυπλοκότητα, αναφέρει στο 

βιβλίο του ο καθηγητής Geitner [46]. Όπως έχει αναφερθεί ήδη το κεντρικό σημείο ενός 

έργου CIM είναι η ολοκληρωμένη διασύνδεση των διαφόρων λειτουργιών. Σ’ αυτό θα πρέπει 

να συμμετέχουν όλα τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των έργων CIM είναι μερικές φορές η μακροχρόνια διάρκεια 

υλοποίησής του. Στις μεγάλες επιχειρήσεις η διάρκεια αυτή μπορεί να φθάσει από 5 έως 15 

χρόνια λόγω της μεγάλης και πολύπλοκης παραγωγικής και λειτουργικής δομής τους 

(αυτοκινητοβιομηχανία). Στις ΜΜΕ η διάρκεια αυτή λόγω της ευελιξίας και της εύκολης 

προσαρμοστικότητας είναι σημαντικά μικρότερη, εξαρτάται όμως από τα προσόντα και την 

γνώση που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η λήψη 

αποφάσεων, που σε μια μικρή επιχείρηση παίρνεται συνήθως από τον ιδιοκτήτη-

επιχειρηματία, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις αυτό γίνεται από πολύπλοκα διοικητικά 

σχήματα (Διοικ. Συμβούλια, Γεν. Συνελεύσεις κ.τ.λ.). Στις ΜΜΕ η εισαγωγή και ένταξη της 

Τεχνολογίας CIM ξεκινάει με την εγκατάσταση ενός λογισμικού για την εμπορική 

διαχείριση, στην συνέχεια ακολουθεί ένα πιο ολοκληρωμένο, το οποίο περιλαμβάνει και 

στοιχεία παραγωγής. Μερικές μόνον επιχειρήσεις προχωρούν στην εγκατάσταση ενός 

λογισμικού Διοίκησης Παραγωγής. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που έγιναν με 

επιχειρηματίες, ήδη τα συστήματα αυτά δημιουργούν πολυπλοκότητα και απαιτούν 

εξειδικευμένο προσωπικό. Στον παραγωγικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα συνοδεύονται 

συνήθως με ηλεκτρολογικούς και ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς και λειτουργούν 

μεμονωμένα χωρίς καμία διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ τους.  

 

4.4.3 Κανόνες διαχείρισης του έργου CIM 

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στην υλοποίηση 

ενός έργου CIM σύμφωνα με τους συγγραφείς Becker, Haberfellner & Liebetrau [9]. 
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– Η ροή του έργου θα πρέπει να μοιραστεί σε επιμέρους διακριτές φάσεις 

(διάγραμμα GANT). 

– H ομάδα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να διαθέτει την γνώση και τις εμπειρίες 

που απαιτούνται. 

– Θα πρέπει το έργο να συντονίζεται από τον Project-Manager. 

– Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά και να 

ελέγχεται στα επιμέρους στάδια. 

– Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται και γραπτώς και ηλεκτρονικά 

για να υπάρχει το ιστορικό του έργου. 

Από αυτήν την καταγραφή προκύπτουν και τα βασικά σημεία των παρακάτω σταδίων 

που ακολουθούνται για την υλοποίηση του έργου. Η οργάνωση και η διοίκηση του έργου ως 

γενική έννοια διαμορφώνει την μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού, όπου κύριο 

ρόλο παίζουν οι συμμετέχοντες σ’ αυτό δηλ. το προσωπικό, η υλικοτεχνική υποδομή, τα 

στελέχη της επιχείρησης, οι σύμβουλοι κ.τ.λ. Η διάρθρωση του σχεδίου υλοποίησης 

περιλαμβάνει τις επιμέρους ενέργειες του σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου του έργου. 

 

4.4.4 Οργάνωση Διαχείρισης του έργου 

4.4.4.1 Βασικές Μορφές Διαχείρισης Έργου 

Στην Δομημένη Οργάνωση ενός έργου μπορούν να διακριθούν τρία βασικά μέρη:  Ο 

συντονισμός του έργου, η οργάνωση έργου με τη βοήθεια Μητρών και η απλή οργάνωση 

(Task force). Αυτή την διάκριση κάνει ο καθηγητής Staerke [146]. Αυτά διαφοροποιούνται σε 

σχέση με τον βαθμό αρμοδιότητας στην καθοδήγηση και στην λήψη αποφάσεων. Αυτό 

υιοθετήθηκε από τους ορισμούς που έχει δώσει το Ελβετικό Ινστιτούτο για την 

Αυτοματοποίηση IFA. Στο Ινστιτούτο αυτό αναπτύχθηκε μια μέθοδος υλοποίησης έργων 

Πληροφορικής με την ονομασία ALUPASS. Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιλέχθηκε 

ως καλύτερη των τριών η μέθοδος Συντονισμού-Καθοδήγησης της Οργάνωσης του έργου, 

γιατί θεωρήθηκε καταλληλότερη για τα ελληνικά δεδομένα. Η οργάνωση έργου με την 

βοήθεια Μητρών είναι καταλληλότερη για μεγάλα ερευνητικά έργα. Επίσης αυτή η μορφή 

οργάνωσης είναι κατάλληλη για μεγάλες επιχειρήσεις και δεν ενδείκνυται για ΜΜΕ, όπως  

αναφέρει ο Staerke. 

Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζεται το διάγραμμα της Οργάνωσης Καθοδήγησης-

Συντονισμού χωρίς να εμπεριέχει την διάρθρωση, όπου σε κάθε κουτάκι θα πρέπει να 

αναγραφεί η δραστηριότητα-αρμοδιότητα του έργου. Αυτό θα γίνει στο ολοκληρωμένο 

διάγραμμα εφαρμογής. 
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Σχήμα 4.2: Συντονισμός έργου (πηγή: Ifa & Alupass) 

Αυτή η μορφή οργάνωσης του έργου δεν οδηγεί σε επικαλύψεις και έτσι γίνεται δυνατός 

ο συντονισμός των διαφορετικών τμημάτων του έργου. Εκτός αυτού, είναι εύκολος ο 

σχεδιασμός και ο έλεγχος του έργου κεντρικά. Έτσι η οργάνωση γίνεται εύκολα και το 

κόστος διαχείρισης είναι χαμηλό. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος καθυστερήσεων και ασάφειας 

στην κατανομή των ευθυνών. Με την σωστή όμως συνεργασία μεταξύ των στελεχών της 

επιχείρησης και του Project-Manager ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εξαληφθεί. Όλες αυτές οι 

αδυναμίες μπορούν να ξεπεραστούν με την επιλογή της κατάλληλης ομάδας έργου με τα 

κατάλληλα προσόντα. Επίσης θα πρέπει να γίνει και η σωστή επιλογή του Project-Manager. 

 

4.4.4.2 Σύσταση της Ομάδας έργου 

Για την διαχείριση του έργου απαιτείται η σύσταση ομάδας έργου, η οποία θα είναι 

υπεύθυνη για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Θα πρέπει να προσεχθεί ώστε για να δοθεί 

μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση στην επιχείρηση, η ομάδα να είναι πολύπλευρη 

και με αλληλοσυμπληρούμενες γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες. Η ομάδα έργου 

παρακολουθεί αδιάλειπτα την διαδικασία υλοποίησης του έργου. Επίσης μπορούν να 

δημιουργηθούν και επιτροπές εμπειρογνωμόνων όταν αυτό απαιτείται. Στην ομάδα έργου 

ενδείκνυται να συμμετέχει και ο ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας, ώστε, όταν απαιτούνται άμεσες 

αποφάσεις, να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες. Η συμμετοχή επίσης ενός εξωτερικού 

συμβούλου είναι πολύ χρήσιμη. Τα προσόντα των μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να 

είναι οι επαγγελματικές τους ικανότητες και εμπειρίες, η προϋπηρεσία τους σε ανάλογα έργα 

και η γενικότερη γνώση σε θέματα νέων τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι παρατηρήσεις των μελλοντικών χρηστών, δηλαδή του 

προσωπικού που καλείται στην συνέχεια να χειρίζεται τα διάφορα συστήματα. Αυτό 

εξασφαλίζει την αποδοχή από μέρους τους και είναι χρήσιμο και αποδοτικό στην μελλοντική 

λειτουργία της επιχείρησης (IFA). Ένας επιχειρηματίας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η 
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αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ σημαντική 

προϋπόθεση για την μελλοντική λειτουργία της επιχείρησης. Στην ουσία απ’ αυτούς 

εξαρτάται η επιτυχής ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας CIM. Θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή 

απόψεων και να εισακουστούν και οι απόψεις των εργαζομένων». Όταν υπάρχουν 

εξειδικευμένα προβλήματα προς επίλυση τότε μπορούν να καλεστούν και ειδικοί από άλλες 

χώρες. 

Επίσης κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου, η σύνθεση της Ομάδας έργου 

μπορεί ν’ αλλάξει όταν διαπιστωθεί ότι κάποια μέλη δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

αυτού. Πρέπει επίσης να επιλεγούν μέλη της Ομάδας έργου που να έχουν την ικανότητα να 

συνεργάζονται με τους υπόλοιπους, ως ομάδα έργου. 

Ίσως είναι χρήσιμο να συμμετέχουν στην Ομάδα έργου και εκπρόσωποι των 

εργαζομένων για να διασφαλισθεί και εργασιακή συναίνεση. Αυτό δημιουργεί μία 

οικονομική επιβάρυνση στην επιχείρηση αλλά ανταυτού προκύπτουν κοινωνικά οφέλη. 

 

4.4.4.3 Επιλογή του Project-Manager 

Οι Reber & Strehl [118], σε άρθρο τους για την εισαγωγή καινοτομιών στην 

Οργάνωση, αναφέρουν ότι το προφίλ, η γνώση και η προσωπικότητα του Project-Manager 

είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου. Την θέση αυτή μπορεί 

να στελεχώσει ένας έμπειρος και ικανός σύμβουλος, ο οποίος δεν πρέπει να είναι υψηλά 

εξειδικευμένος μόνον σε ένα πεδίο της τεχνολογίας CIM αλλά να έχει γενικότερες γνώσεις 

όλων των πεδίων και να μπορεί να έχει την εποπτεία όλου του έργου. Ο Project-Manager θα 

έχει να αντιμετωπίσει τα εξής θέματα: 

– Οργάνωση του έργου. 

– Διοίκηση της ομάδας έργου. 

– Συλλογή τεχνικών στοιχείων, συγγραφή εκθέσεων, τεκμηρίωση, καταγραφή 

ιστορικού. 

– Σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου. 

– Τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και συνεχή έλεγχο αυτού. 

– Κοστολόγηση του έργου, προϋπολογιστικά-απολογιστικά. 

– Εκπλήρωση των στόχων, διατύπωση των υποχρεώσεων και καταγραφή παραδοτέων 

με συγγραφή επίσημου συμβολαίου. 

Ο Project-Manager εκτός από τις τεχνικές γνώσεις θα πρέπει να έχει και ικανότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας και ικανότητες 

προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που παρουσιάζονται κατά την 
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υλοποίηση του έργου. Τα καθήκοντα του Project-Manager χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

εντός της Ομάδας και τα εκτός της Ομάδας (Staerkle [146]). Ο Project-Manager θα πρέπει 

στην φάση εκδήλωσης και καταγραφής ιδεών να είναι ενεργητικός και δημιουργικός και στην 

φάση της υλοποίησης να είναι καθοδηγητικός. Οι αρμοδιότητές του εντός της Ομάδας είναι 

να καθοδηγεί τα υπόλοιπα μέλη ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός με μεγάλη επιτυχία. Γι’ αυτό θα 

πρέπει να έχει ικανότητες σωστού σχεδιασμού και αποτελεσματικής οργανωτικότητας. 

Επίσης έχει μεγάλη σημασία να μπορεί να εξασφαλίζει την συνεργασία των μελών μεταξύ 

τους λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητές τους αλλά και τα κοινωνικά και ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά τους και να αποφεύγει την εμφάνιση προβλημάτων και αντιπαραθέσεων 

μεταξύ τους ώστε να μην διαταράσσεται η συνοχή της Ομάδας. 

Εκτός Ομάδας τα καθήκοντα του Project-Manager είναι να καλλιεργεί σχέσεις με 

πρόσωπα που μπορούν να υποστηρίζουν γενικότερα την υλοποίηση του έργου, να έχει καλές 

σχέσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες και με τους φορείς που χρηματοδοτούν το έργο. Όταν 

υπάρχουν και άλλοι εξωτερικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να συνεργάζεται με αυτούς, να τους 

συντονίζει και να αντλεί χρήσιμες πληροφορίες απ’ αυτούς. Αυτό βοηθάει και στηρίζει την 

Ομάδα στην καλύτερη εξέλιξη και πορεία του έργου. Στην αρχική φάση προσανατολισμού 

και της αρχικής καταγραφής των απαιτήσεων του έργου μπορεί να γίνει κατανομή 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε επιμέρους έργα. Για την καλύτερη λειτουργία του έργου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο του Πίνακα 4.2. Τον πίνακα αυτόν προτείνει το 

εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων των Fopp, Foiera & Benz [43]. 

 

Έργο- 

Υποέργο 

Στόχοι προς 

επίτευξη 

Απαιτούμενες  

ενέργειες 

Υπεύθυνος Ημερομηνία 

Περάτωσης 

     

     

     

Πίνακας 4.2: Διαχείριση και έλεγχος Έργων-Υποέργων 

Ο Σύμβουλος που είναι υπεύθυνος στην φάση προσανατολισμού, θα πρέπει να επιλέξει 

τις κατάλληλες λύσεις για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, επειδή διαφοροποιούνται από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Θα πρέπει να λειτουργήσει επίσης ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 

των συμμετεχόντων και να ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις με όλους. Το ΚΤΕ έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει και να διαθέσει έναν Σύμβουλο προσανατολισμού, ο οποίος σε 
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συνεργασία με τον Ιδιοκτήτη-Επιχειρηματία θα κάνει την αρχική προσέγγιση για την λύση 

του προβλήματος της επιχείρησης. 

 

4.4.4.4 Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβούλου Προσανατολισμού και του 

Ιδιοκτήτη-Επιχειρηματία 

Στην Πίνακα 4.3 παρουσιάζεται μια πρόταση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων αυτών. 

Ιδιοκτήτης-Επιχειρηματίας Σύμβουλος προσανατολισμού 

Γνωρίζει τα ισχυρά και αδύνατα 

σημεία της επιχείρησης. 

Γνωρίζει και άλλες επιχειρήσεις και 

μπορεί να κάνει συγκρίσεις (π.χ. 

Benchmarking). 

Γνωρίζει τα οράματα και τους 

μακροπρόθεσμους στόχους της 

επιχείρησης. 

Καθοδηγεί την επιχείρηση στις 

επιλογές της κατάλληλης 

τεχνολογίας. 

Αποφασίζει την εισαγωγή και 

ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

Κάνει προτάσεις για την επιλογή 

συστημάτων και ανιχνεύει 

προμηθευτές. 

Επιβλέπει την εισαγωγή και ένταξη 

της τεχνολογίας CIM. 

Υποβοηθάει στην επιτυχή υλοποίηση 

και προτείνει τρόπους ελέγχου. 

Δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για 

τις λειτουργίες της επιχείρησης. 

Προτείνει την Μεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου. 

Πίνακας 4.3: Κατανομή Καθηκόντων-Αρμοδιοτήτων 

Ο καθηγητής Staerkle [146] αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για την εισαγωγή της 

Τεχνολογίας CIM απαιτείται ένα ολοκληρωμένο, πολύπλοκο σχέδιο προετοιμασίας και στην 

συνέχεια μια σαφής και τεχνολογικά άρτια πρόταση για την λύση του προβλήματος της 

επιχείρησης. Σημαντικό είναι επίσης να γίνει η σωστή επιλογή συστημάτων με την 

μεγαλύτερη δυνατή οικονομικότητα. Με την αναδιάρθρωση της παραγωγικής και διοικητικής 

δομής θα πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι της επιχείρησης για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, την βελτίωση συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και την 

οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης». 
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4.4.4.5 Οργάνωση διαδοχικής μορφής 

Παρόλο που η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM απαιτεί μία ολοκληρωμένη υλοποίηση 

για να αντιμετωπισθεί η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, κρίνεται σκόπιμο η υλοποίηση να 

γίνει σταδιακά με την μορφή της διαδοχικής οργάνωσης και ένταξης. Θα πρέπει να 

σχεδιάζεται η κάθε φάση ξεχωριστά και να καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα 

πρέπει εξ αρχής να υπολογισθεί και να καθορισθεί επακριβώς η χρονική διάρκεια υλοποίησης 

της κάθε φάσης και να προετοιμάζεται η επόμενη φάση, ώστε να προκύπτει αλυσιδωτή ροή 

στην εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαγράμματα ροής π.χ. GANTT, 

διαγράμματα Δικτύωσης κτλ. Το παρόν Μοντέλο περιλαμβάνει τις τρεις γενικές φάσεις: 

«Δημιουργία Μοντέλου», «Υλοποίηση» και «Έλεγχος». 

1. Δημιουργία Μοντέλου: Σ’ αυτήν την φάση ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν ώστε να υπάρχει ένας συνολικός προγραμματισμός με τους βραχυπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης. Επίσης να επιλεγεί η γενική μορφή της δομής 

της παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης και του οργανωτικού-διοικητικού σχήματος. 

Αυτό το πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα αν αποφασισθεί ή όχι 

η εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM. 

2. Υλοποίηση: Αυτή η φάση περιλαμβάνει καταρχήν το πρώτο βήμα, αυτό της 

προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για την μετατροπή όλων των λαμβανόμενων αποφάσεων σε συγκεκριμένες 

ενέργειες. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της υψηλής πολυπλοκότητας και πολυσυνθετικότητας 

του έργου, αυτή η φάση αποτελεί το κυρίαρχο και πιο σημαντικό στάδιο του όλου έργου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες της διοίκησης του 

έργου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Η εκπαίδευση του 

προσωπικού στις νέες τεχνολογίες είναι αναμφισβήτητα μια απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία του εγχειρήματος. Τέλος, αυτονόητο είναι να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του 

επενδυτικού σχεδίου για την εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. 

Όταν υπάρχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση και η 

ολοκλήρωση του έργου. 

3. Έλεγχος: Σ’ αυτή τη φάση γίνεται ο συνολικός έλεγχος της καλής λειτουργίας του 

μοντέλου. 

 

4.5 Αρχικός ορισμός του Προβλήματος 

Η τεχνολογία CIM δεν περιλαμβάνει μόνον την μηχανοργάνωση της επιχείρησης, όπως 

πολλές φορές υπάρχει η άποψη από μερικούς επιχειρηματίες που ρωτήθηκαν. Η τεχνολογία 
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CIM συμπεριλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του εργοστασίου. Στην βιβλιογραφία τονίζεται με 

ιδιαίτερη έμφαση η συμβολή της τεχνολογίας αυτής στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης (Wittstock [169], Rueck [122], Scheer [126], Little [95]). Γι’ αυτό η λήψη 

απόφασης, η επιλογή συστημάτων και η υλοποίηση της τεχνολογίας απαιτεί μεγάλη προσοχή 

και δεν πρέπει να γίνει βεβιασμένα. Σε μια γερμανική έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι η επιλογή 

της τεχνολογίας CIM αποτελεί μία στρατηγική επιλογή, από την οποία εξαρτάται το μέλλον 

και η εξασφάλιση βιωσιμότητας της επιχείρησης, σε ένα παγκοσμίως πολύ έντονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα τελευταία 15 χρόνια το 50% των συνολικών επενδυτικών 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων αφορούν τις τεχνολογίες CIM με στόχο να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα τους. Εξ’ αυτών 30% διατίθεται για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής 

και διοικητικής δομής και το 20% για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της επιχείρησης 

(Wildemann [168]). 

Στις ΜΜΕ συνήθως τις αποφάσεις τις παίρνει ο ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας με 

υποκειμενικά κριτήρια. Μερικές φορές γίνονται πειράματα και δοκιμές χωρίς συστηματικό 

σχεδιασμό και αυτές οι επιλογές οδηγούν σε αποτυχημένα αποτελέσματα. Η τεχνολογική 

ανάπτυξη και οι αλλαγές στα τεχνο-οικονομικά δεδομένα του επιχειρηματικού-παραγωγικού 

περιβάλλοντος δεν επιτρέπουν όμως τέτοιες επιλογές. Επειδή οι ΜΜΕ έχουν μικρές 

οικονομικές δυνατότητες έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, η διάθεση και χρησιμοποίηση 

των οικονομικών πόρων της επιχείρησης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Γι’ αυτό 

πριν την τελική λήψη απόφασης για την τεχνολογία CIM πρέπει να προϋπάρξει μια 

προσεκτική ανάλυση του περιβάλλοντος και των συνθηκών που λειτουργεί η επιχείρηση. 

 

4.5.1 Η καταρχήν λήψη απόφασης 

Καταρχήν θα πρέπει ο επιχειρηματίας ν’ αποφασίσει εάν για τα επόμενα χρόνια (5-10) 

διατίθεται να συνεχίσει την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη 

την συνεχή εξέλιξη του ανταγωνισμού. Ένας επιχειρηματίας αναφέρει χαρακτηριστικά «Με 

την συνεχή αύξηση του κόστους στην Ελλάδα και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, 

σκέφτομαι να μεταπηδήσω στην εμπορική δραστηριότητα και αντί να παράγω, να κάνω 

εισαγωγές. Έχω πολύ καλή γνώση της δουλειάς και έχω το υπάρχον εμπορικό δίκτυο 

πωλήσεων». Η άποψη αυτή κυριαρχεί σε πολλούς επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια. 

Επίσης η απόφαση της συνέχισης ή μη της λειτουργίας της παραδοσιακής κλασσικής 

ελληνικής επιχείρησης εξαρτάται και από οικογενειακούς παράγοντες π.χ. εάν υπάρχει 

διάδοχη κατάσταση απογόνων κ.τ.λ. Αυτό μερικές φορές επηρεάζει σημαντικά τον ιδιοκτήτη-
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επιχειρηματία στην λήψη αποφάσεων για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων που έγιναν, αυτό διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις. 

Έτσι προκύπτουν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Η πρώτη περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις 

οι οποίες θα περιορίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και θα αρκεστούν μόνο να 

κάνουν συναρμολόγηση προκατασκευασμένων εισαγόμενων εξαρτημάτων ή θα 

μεταπηδήσουν εξολοκλήρου σε εμπορική δραστηριότητα. Σ’ αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει 

αναγκαιότητα προβληματισμού για την τεχνολογία CIM. Στην δεύτερη κατηγορία θα 

απομείνουν οι δυναμικές επιχειρήσεις με μελλοντικά οράματα και μακροπρόθεσμα σχέδια 

ανάπτυξης και επέκτασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους. Σ’ αυτές απευθύνεται το 

παρόν Μοντέλο εισαγωγής και ένταξης της τεχνολογίας CIM. Χαρακτηριστικά σε 

συνέντευξη ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «Εάν συνεχίσω να παράγω προϊόντα πρέπει 

οπωσδήποτε να εκσυγχρονίσω την επιχείρησή μου με νέο παραγωγικό εξοπλισμό και νέες 

τεχνολογίες. Η τεχνολογία CIM πιστεύω ότι θα μου δώσει μια λύση στα προβλήματα της 

επιχείρησής μου». 

 

4.5.2 Αρχική περιγραφή του προβλήματος 

Εάν ο επιχειρηματίας αποφασίσει να παραμείνει στην παραγωγική του δραστηριότητα 

τότε σύμφωνα με τους Gomez & Probst [49] στο βιβλίο τους «Διαδικτυωμένη Σκέψη», «Το 

αρχικό σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας για την επίλυση ενός προβλήματος είναι απλά η 

διαπίστωση ότι κάτι δεν γίνεται σωστά». Τα προβλήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν 

είναι πάντοτε αντικειμενικά αλλά εξαρτώνται από την υποκειμενική αντίληψη και τον 

χειρισμό αυτών. Γι’ αυτό πέραν από τις υποκειμενικές πεποιθήσεις της Διοίκησης της 

Επιχείρησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αντικειμενικές προοπτικές της επιχείρησης 

και να εξετασθούν από πολλές οπτικές γωνίες. Οι Gomez & Probst αναφέρουν: «Ανάλογα με 

την άποψη που εκπροσωπεί ένας παρατηρητής και ο τρόπος που αντιμετωπίζει μία 

κατάσταση μπορούν να προκύψουν διαφορετικές λύσεις στο ίδιο πρόβλημα. Θα πρέπει να 

γίνει αντικειμενική εκτίμηση, χωρίς συναισθηματισμούς και υποκειμενικές επιρροές, ώστε ο 

παρατηρητής να καταλήξει στην σωστή διαπίστωση του προβλήματος. Διαπίστωση ενός 

προβλήματος σημαίνει η αναγνώριση και καταγραφή όλων των παραγόντων επιρροής και η 

διασύνδεση αυτών μεταξύ τους». Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν βιαστικές 

εκτιμήσεις ώστε να μην οδηγηθούμε σε βεβιασμένες ενέργειες οι οποίες θα έχουν σαν 

αποτέλεσμα λανθασμένες επιλογές λύσεων. Γι’ άλλη μια φορά καταδεικνύεται η 

χρησιμότητα της Ομάδας Έργου όπου συμμετέχουν πολλά μέλη και η λήψη αποφάσεων δεν 

επηρεάζεται από μια μεμονωμένη υποκειμενική αντίληψη. 
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Ο ορισμός προβλήματος και η περιγραφή της κατάστασης που δημιουργεί αυτό μπορεί 

να δοθεί με την απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων: 

– Πώς μπορούν να αναγνωρισθούν οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι στο περιβάλλον της 

επιχείρησης; 

– Ποια μέσα είναι κατάλληλα για τον εξορθολογισμό λειτουργίας και ποια μέτρα 

πρέπει να ληφθούν για την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης; 

– Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ευελιξία της επιχείρησης; 

– Πώς πρέπει να γίνει ο χειρισμός του προβλήματος ώστε θεμελιωμένα και με 

επιχειρήματα να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και στην κατάλληλη χρονική στιγμή; 

– Είναι η τεχνολογία CIM στην συγκεκριμένη περίπτωση αναγκαιότητα ή πολυτέλεια; 

Ποια επιμέρους συστήματα CIM είναι καταρχήν απαραίτητα και πως θα γίνει 

μελλοντικά η διασύνδεσή τους με τα υπόλοιπα ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση; 

– Πόσο κοστίζει η τεχνολογία CIM; 

Όλα τα παραπάνω, τα οποία θα περιγραφούν λεπτομερειακά στην διαδικασία ανάλυσης 

της επιχείρησης, βοηθούν τον επιχειρηματία να δημιουργήσει μια εικόνα και ένα όραμα για 

την μελλοντική και μακροχρόνια λειτουργία της επιχείρησης του. 

 

4.6 Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 

Με την βοήθεια των παρακάτω τεχνικών μπορεί ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης να κάνει 

την ανάλυση της επιχείρησης και να εντοπίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της 

επιχείρησής του. Έτσι διαπιστώνει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην επιχείρησή του και 

τους κινδύνους που διατρέχει αυτή. Στηριζόμενος στα αποτελέσματα των διαπιστώσεων 

αυτών μπορεί να χαράξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την εξέλιξή της επιχείρησης. 

Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζονται οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ακριβή 

ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης στην παρούσα κατάσταση. 

 

4.6.1 Ανάλυση του περιβάλλοντος 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του περιβάλλοντος, στο οποίο 

λειτουργεί η επιχείρηση υπηρετούν τον σκοπό της περιγραφής, της διαπίστωσης και της 

καταγραφής των βασικών στόχων εξέλιξης της επιχείρησης μέσα στο περιβάλλον που αυτή 

λειτουργεί. 
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Επιχείρηση (ΜΜΕ)

Άποψη του επιχειρηματία για την
αξία και τις προοπτικές της
επιχείρησης
Επίπεδο εκπαίδευσης των
εργαζομένων
Οικονομική κατάσταση
Παρούσα κατάσταση
μηχανοργάνωσης - CIM
Αποδοτικότητα
Οργάνωση
Δυνατότητες επενδύσεων
Δυνατότητες της επιχείρησης
Ενδοεπιχειρησιακή δομή

Το περιβάλλον

Πελάτες/Αγορά

Παραγωγικός
κλάδος

Ανταγωνισμός

Ευκαιρίες προς
αξιοποίηση

Οικογένεια Πηγές
χρηματοδότησης

 
Σχήμα 4.3: Τα εργαλεία και βοηθήματα της ανάλυσης της λειτουργία της επιχείρησης και του 

περιβάλλοντός της 

 

4.6.1.1 Πελάτες/Ανάλυση της αγοράς 

Μέσω μιας ανάλυσης για τους πελάτες και την αγορά μπορεί να ανιχνευθεί σε ποιους 

και με ποια προϊόντα απευθύνεται η επιχείρηση. Ο Hinterhuber [69] στο βιβλίο του 

«Στρατηγική Σκέψη» προτείνει ν’ απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

– Απευθύνεται η επιχείρηση κατευθείαν στους τελικούς καταναλωτές ή μέσω του 

χονδρικού εμπορίου; 

– Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες καταναλωτών; Μπορεί να γίνει η περιγραφή των 

χαρακτηριστικών τους; 
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– Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς που καλύπτει το κάθε προϊόν ξεχωριστά και ποιες 

παραγωγικές γραμμές του εργοστασίου παράγουν αυτά; 

– Θέτουν οι καταναλωτές διαφοροποιημένες ή ομοειδή απαιτήσεις σε κάθε γραμμή 

παραγωγής; 

– Πόσο σταθερή είναι η ζήτηση της αγοράς ανά παραγόμενο προϊόν; 

– Πως αντιδρούν οι καταναλωτές-πελάτες στις διακυμάνσεις τιμών; 

Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα γίνεται αρχικά διαφανής η δομή και λειτουργία 

της επιχείρησης και διαπιστώνεται η χρησιμότητα της Τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. Η 

αξιολόγηση των απαντήσεων θα γίνει από τον ειδικό Σύμβουλο. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ 

ότι σημαντικό είναι να διαπιστωθεί η συνάρτηση της λειτουργίας των παραγωγικών γραμμών 

με τα παραγόμενα προϊόντα και τους τομείς της αγοράς που αυτά απευθύνονται καθώς επίσης 

και η διακύμανση της ζήτησης που παρουσιάζεται. Απ’ αυτά προέρχονται οι απαιτήσεις για 

μεγάλη ευελιξία από την επιχείρηση, κάτι που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την 

εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM. Θα πρέπει καταρχήν να εξετασθεί η κάθε 

παραγωγική γραμμή συγκεκριμένου προϊόντος σε σχέση με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 

Επίσης θα πρέπει να διαπιστωθούν ποιες παραγωγικές γραμμές σε ποιους τομείς της αγοράς 

απευθύνονται. Για κάθε παραγωγική γραμμή θα πρέπει να προκύψει και ένα διάγραμμα 

κύκλου ζωής-κύκλου εργασιών. Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές αυτές. 
Κύκλος
Εργασιών

Φαση
πειραματισμού

Φάση
εξέλιξης

πωλήσεων

Φαση
ανάπτυξης
πωλήσεων

Φαση κορεσμού
πωλήσεων

Φαση
αποκλιμάκωσης
πωλήσεων  

Σχήμα 4.4: Κύκλος ζωής προϊόντος/αγοράς 

Εκτός από την οικονομική ανάλυση της αγοράς θα πρέπει να εξετασθεί και το 

περιβάλλον που λειτουργεί η επιχείρηση, σε σχέση με το νομικό καθεστώς, τις πολιτικές 

συνθήκες που επικρατούν καθώς και την κοινωνική δομή της χώρας που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση (Porter [114]). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συμπεριφοράς καταναλωτών 
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δίνουν μία εικόνα σε σχέση με την αποδοχή και επιτυχία των προϊόντων της επιχείρησης 

καθώς και τον βαθμό ανταγωνιστικότητας που διαθέτει αυτή. 

 

4.6.1.2 Ανάλυση του παραγωγικού κλάδου 

Μέσω αυτής της ανάλυσης μπορεί να διαπιστωθεί η κατάσταση γενικότερα όλου του 

παραγωγικού κλάδου που αποτελείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

χώρο παραγωγής προϊόντων. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο έχει γίνει αναφορά των παραγωγικών 

κλάδων των ελληνικών ΜΜΕ. Σ’ αυτήν την ανάλυση δεν γίνεται η εξέταση ξεχωριστά της 

κάθε επιχείρησης αλλά συνολικά όλων των επιχειρήσεων δηλ. του παραγωγικού κλάδου. Με 

τα νέα καινοτομικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μπορεί να γίνει και συγκριτική ανάλυση 

μεταξύ των επιχειρήσεων (Benchmarking). Μ’ αυτό το εργαλείο και εφόσον υπάρχουν 

στοιχεία από άλλες επιχειρήσεις, η κάθε επιχείρηση μπορεί, διαθέτοντας τα δικά της στοιχεία, 

να διαπιστώσει σε ποια θέση βρίσκεται από πλευράς μεγέθους παραγωγής, κύκλου εργασιών, 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κ.τ.λ. και να συγκριθεί με τις υπόλοιπες ομοειδής 

επιχειρήσεις. Επειδή η κάθε επιχείρηση διαθέτει διαφορετική μορφή παραγωγικής γραμμής, 

ενδείκνυται οι αναλύσεις να γίνουν για τις πιο αντιπροσωπευτικές παραγωγικές γραμμές. 

Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν οι κύριοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την γραμμή 

παραγωγής, από ποιες παραμέτρους εξαρτάται η αποδοτική λειτουργία τους, από ποιους 

παράγοντες επηρεάζεται η επιτυχία ή η αποτυχία μιας επιχείρησης και ποιοι παράγοντες 

μπορούν να βλάψουν τις επιχειρήσεις του παραγωγικού κλάδου. Οι απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων μπορούν οδηγήσουν στο συμπέρασμα στο τι ωφελεί και τι βλάπτει τις 

επιχειρήσεις (Porter [114]).  

– Πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων; 

– Με ποια εργαλεία και μεθόδους δρουν οι ανταγωνιστές; Πού εστιάζεται ο 

ανταγωνισμός; Στις τιμές, στην ποιότητα των προϊόντων, στην καινοτομία των 

προϊόντων, στον τρόπο προώθησης των προϊόντων και των χρησιμοποιούμενων 

μεθόδων και πρακτικών Μάρκετινγκ ή με συνδυασμό όλων των παραπάνω; 

– Ποια είναι η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία από τους ανταγωνιστές; 

– Πόσο καλή είναι η συνεργασία και ποια είναι η διαπραγματευτική ισχύς των 

προμηθευτών; 

– Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουν και νέοι ανταγωνιστές στον δικό μας ή άλλο 

παραγωγικό κλάδο; (από το εσωτερικό-εξωτερικό) 
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– Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να υποκατασταθούν τα προϊόντα μας από άλλα 

διαφορετικής τεχνολογίας, που εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες; (π.χ. φωτογραφικό 

χαρτί-ηλεκτρονική φωτογραφία). 

– Υπάρχει σύνδεσμος ομοειδών κατασκευαστών του παραγωγικού τομέα, ποιο ρόλο 

έχει αναλάβει και πόσο βοηθά τις επιχειρήσεις; 

– Υπάρχει κρατική υποστήριξη του κλάδου (π.χ. γούνα); 

– Υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις, κίνητρα, επιδοτήσεις; 

– Υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός της αγοράς, των τιμών (π.χ. τιμές φαρμάκων, 

προϊόντων πρώτης ανάγκης); 

– Υπάρχουν ποσοστώσεις και περιορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

– Υπάρχει σύγκριση του παραγωγικού τομέα με άλλους συναφείς παραγωγικούς 

τομείς, μπορούν να αντληθούν εμπειρίες απ’ αυτούς; 

– Υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων (CLUSTERS); 

– Υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο VIRTUAL FACTORY; 

– Υπάρχει κατατμημένη δομή στις επιχειρήσεις (FRACTAL FACTORY); 

– Υπάρχει δομή MOBILE FACTORY στις επιχειρήσεις; 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μπορεί να τεκμηριωθεί με 

συγκεκριμένα στοιχεία μια μεθοδική ανάλυση του κλάδου και να διαπιστωθεί η 

αναγκαιότητα εισαγωγής της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις. 

Ιδιαίτερα η ευελιξία στην παραγωγή είναι καθοριστικής σημασίας σχεδόν σε όλους 

τους παραγωγικούς κλάδους. Επίσης πλεονεκτήματα των ΜΜΕ είναι η δυνατότητα άμεσης 

αντίδρασης στις αλλαγές της αγοράς και η κατασκευή, κατόπιν παραγγελίας, μεμονωμένων ή 

μικρών παρτίδων προϊόντων. Η μαζική παραγωγή είναι πλεονέκτημα κυρίως των μεγάλων 

επιχειρήσεων. Εάν κατηγοριοποιήσει κανείς τις επιχειρήσεις σε αυτές με αριθμό 

εργαζομένων μικρότερο των 20 και αυτές με αριθμό μεγαλύτερο των 20 τότε θα πρέπει να 

τονιστεί το πλεονέκτημα των μικρών επειδή έχουν λιγότερα γενικά έξοδα. 

 

4.6.1.3 Ανάλυση Ανταγωνισμού 

Τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης εστιάζονται κυρίως σε τρεις 

άξονες: τους πελάτες, τους προμηθευτές και τον ανταγωνισμό (Scheer [126]). 

Διαρκή πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης δεν προέρχονται μόνον 

από την στιγμιαία ικανοποίηση του καταναλωτή. Θα πρέπει συνεχώς να γίνεται προσπάθεια 

βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. 
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Στην Γερμανία αναπτύχθηκε μετά το 1998 ολόκληρη επιστημονική θεωρία για την 

διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας την μέθοδο KVP (Kontinuirlicher 

Verbesserungs-Prozess) που σημαίνει «διαρκής διαδικασία βελτίωσης». Ο Scheer αναφέρει 

στο βιβλίο του ότι η επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνει συνεχώς τον εαυτό της με τους  

 

Ανταγωνιστές από άλλες περιοχές,
χώρες

Ανταγωνιστές των
δικών μας

προμηθευτών

Εν δυνάμει κύριοι
ανταγωνιστές της

επιχείρησης

Ανταγωνιστές που
κάνουν εμπόριο
προϊόντων

Ανταγωνιστές από συναφείς
παραγωγικούς κλάδους

 
Σχήμα 4.5: Επισκόπηση της κατάστασης των ανταγωνιστών 

ανταγωνιστές της και να προσπαθεί να είναι πάντα μπροστά από τις άλλες. Στο Σχήμα 4.5 

φαίνεται η μεθοδική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εποπτική 

παρακολούθηση των ανταγωνιστών της επιχείρησης. 

Για τους σημαντικούς ανταγωνιστές μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και το 

έντυπο του Πίνακα 4.4.  

Ανταγωνιστής Α Β Γ 

Πόσο ευχαριστημένος είναι ο ανταγωνιστής με την 

παρούσα κατάσταση; 

   

Ποιους στόχους έχει θέσει ο ανταγωνιστής;    

Ποια είναι τα δυνατά σημεία και τα πλεονεκτήματα 

του ανταγωνιστή; 

   

Ποια είναι τα αδύνατα σημεία και τα μειονεκτήματα 

του ανταγωνιστή; 

   

Πίνακας 4.4: Χαρακτηριστικά Ανταγωνιστών (Πηγή: Porter) 

Σ’ αυτό δίνονται πληροφορίες για τις δυνατότητες επιτυχίας της επιχείρησης. Θα πρέπει 

επίσης να καταγραφούν οι δυνατότητες και τα όρια των υπαρχόντων αλλά και των εν δυνάμει 

ανταγωνιστών (Porter [114]). 
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ανταγωνιστών, μας δίνουν πληροφορίες να 

εκτιμήσουμε την ανταγωνιστικότητα της δικής μας επιχείρησης (Porter [114]). 

 

4.6.1.4 Δυνατότητες και πηγές χρηματοδότησης 

Όπως έδειξαν και οι συνεντεύξεις που έγιναν με τους επιχειρηματίες, η δυνατότητα 

χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλες τις επιχειρήσεις. Η ανάλυση για την 

ανίχνευση και διαπίστωση δυνατοτήτων χρηματοδότησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. 

Για την λήψη αποφάσεων θα πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

– Ποια είναι τα όρια χρηματοδότησης που μπορεί να αντέξει η επιχείρηση; 

– Ποια υπόλοιπα δανειοδότησης υπάρχουν και με ποια επιτόκια; 

– Χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες έργα για τεχνολογία CIM; 

– Υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα με επιχορήγηση για την υλοποίηση νέων 

τεχνολογιών και ειδικά CIM; 

– Υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης πέραν των Τραπεζών (π.χ. αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου από το Χρηματιστήριο ή από τους μετόχους της επιχείρησης); 

 

4.6.1.5 Μέτοχοι-Οικογένεια 

Στις ελληνικές ΜΜΕ οι μέτοχοι, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι μέλη της 

οικογένειας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της επιχείρησης και στην λήψη 

αποφάσεων. Ο επιχειρηματίας είναι συνήθως και ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι μέτοχοι και 

οι προθέσεις τους για το μέλλον της επιχείρησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση 

της επιχείρησης. Ειδικά θα πρέπει να γίνει διάκριση συμφερόντων μεταξύ αυτών που 

συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση και αυτών, που λόγω της οικογένειας τυγχάνουν να 

έχουν μετοχές. Αυτοί πιθανόν να έχουν διαφορετικά συμφέροντα από τους πρώτους. Θα 

πρέπει στην ανάλυση που θα γίνει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

– Συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση; Συμμετέχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή δεν έχουν καμία σχέση με την επιχείρηση; 

– Είναι διατιθέμενοι να κάνουν επενδύσεις και να εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση; 

– Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους, υπάρχει σύμπνοια και κοινοί στόχοι για το 

μέλλον της επιχείρησης; 

Οι διαπιστώσεις που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση είναι πρωτεύουσας 

σημασίας για το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης, επειδή οι ελληνικές ΜΜΕ δεν είναι 

απρόσωπες όπως είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι αποφάσεις επηρεάζονται και από 
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συναισθηματικούς παράγοντες. Στην συνέντευξη με συγκεκριμένο επιχειρηματία προέκυψε 

το συμπέρασμα ότι η επιχείρηση οδηγούνταν σε πώληση ή οριστικό κλείσιμο, επειδή δεν 

υπήρχε διάδοχη κατάσταση από τα παιδιά του επιχειρηματία. 

 

4.6.1.6 Αξιοποίηση εξωτερικών δυνατοτήτων 

Στην ανάλυση της επιχείρησης δεν αρκεί μόνον να εξετασθεί το παρελθόν και το παρόν 

της επιχείρησης αλλά κυρίως το μέλλον και η ανάπτυξή της στα νέα δεδομένα του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πετυχημένες επιχειρήσεις διακρίνονται από την συνεχώς 

δυναμική τους παρουσία στην αγορά και την συνεχή εξέλιξή τους. Ο Puempin [115] στο 

βιβλίο του αναφέρει ότι «η επιχείρηση πρέπει να παράγει συνεχώς καινούργιες ιδέες, να 

καινοτομεί ως προς τα προϊόντα, την διαδικασία παραγωγής και την επέκτασή της σε νέες 

αγορές, με μια συνεχώς εξωστρεφή συμπεριφορά και χρήση νέων μεθόδων Μάρκετινγκ. 

Όπως και τα προϊόντα οι επιχειρήσεις περνάνε από ένα κύκλο ζωής». 

Ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η ανίχνευση νέων δυνατοτήτων θα πρέπει να αποτελεί 

τον κεντρικό στόχο του επιχειρηματία. Στον Πίνακα 4.5 περιγράφονται οι δυνατότητες και ο 

τρόπος αξιοποίησής τους που για κάθε επιχείρηση είναι βέβαια διαφορετικός. 

Η χρήση πληροφορικών συστημάτων και της τεχνολογίας CIM έχει μεγάλη σημασία 

για την επιχείρηση. Αυτές οι τεχνολογίες όμως πρέπει να συνδυαστούν με μια γενικότερη 

αντίληψη συνολικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 

και των ευκαιριών που θα προκύψουν από τις αλλαγές αυτές. 

 

4.6.1.7 Σύνοψη των κύριων συμπερασμάτων 

Για να έχουμε μία συνοπτική εικόνα αυτού του κεφαλαίου, μπορούμε να επιλέξουμε τα 

κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργεί η επιχείρηση. Θα πρέπει να καταγραφούν με σειρά σημασίας και προτεραιότητας 

και να δοθεί διαφορετική βαρύτητα σε κάθε ένα από αυτά. Η χρήση ενός πίνακα βοηθάει 

στην καλύτερη εποπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων. 

 

4.6.2 Ανάλυση της επιχείρησης 

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των δυνατών σημείων και των 

αδυναμιών της επιχείρησης, θα βοηθήσουν να γίνει πλήρης ανάλυση των λειτουργιών της 

επιχείρησης. 
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Δυνατότητες-Στόχοι Περιγραφή 

 

Αγορά Υπάρχουν δυνατότητες αύξησης του μεριδίου της αγοράς 

και διάνοιξη νέων αγορών. 

Χρηματοδότηση Μπορούν να βρεθούν νέοι-καλύτεροι τρόποι  

χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος. 

Πληροφόρηση Μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα οι νέες τεχνολογίες 

πληροφόρησης π.χ. Internet, E-Commerce, E-Business 

κ.τ.λ. 

Προμηθευτές Μπορούν να βρεθούν καλύτεροι και οικονομικότεροι 

προμηθευτές. 

Ανθρώπινο δυναμικό Μπορεί η επιχείρηση να στελεχωθεί με κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό και να επιμορφωθεί το ήδη υπάρχον. 

Εξαγορά άλλων  

Επιχειρήσεων 

Μπορεί η επιχείρηση να επεκταθεί εξαγοράζοντας άλλες 

επιχειρήσεις π.χ. ανταγωνιστών. 

Παρουσίαση-

προβολή 

Μπορεί η επιχείρηση να γίνει πιο γνωστή και να  

δημιουργήσει μία καλύτερη εικόνα στην αγορά, ένα 

καλύτερο Prestige. 

Συνεργασία 

 

Μπορεί η επιχείρηση να συνεργαστεί με άλλες ομοειδείς 

για δημιουργία παραγωγικών δικτύων και  

συνασπισμών (π.χ. CLUSTERS). 

Οικολογική-Αειφόρο 

Συμπεριφορά 

Μπορεί η επιχείρηση να προσανατολιστεί σε οικολογικά 

προϊόντα και διαδικασίες, συμβάλλοντας στην αειφορία, 

χρησιμοποιώντας π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απ’ 

όπου θα προκύψει και μεγαλύτερη αποδοχή στους 

συνειδητοποιημένους καταναλωτές. 

Πίνακας 4.5: Αξιοποίηση εξωτερικών Δυνατοτήτων (Πηγή: Puempin [114]) 

 

4.6.2.1 Διευκρίνιση των αξιών σε μια επιχείρηση 

«Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η λήψη αποφάσεων, στηρίζονται στις 

υποκειμενικές αξίες που έχει ορίσει ο κάθε άνθρωπος». Αυτό αναφέρει ο καθηγητής Ulrich 

[155] στο βιβλίο του. Στην βιβλιογραφία δεν θεωρείται απαραίτητο να γίνει μία βαθιά 

ανάλυση της προσωπικότητας του επιχειρηματία και με τι κριτήρια και κίνητρα αυτός παίρνει 
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τις αποφάσεις του. Στην παρούσα εργασία όμως θα πρέπει να αναζητηθούν οι αξίες που 

θεωρούνται μεγάλης σημασίας για την λειτουργία της επιχείρησης. Στις ΜΜΕ δεν μπορούν 

να διαχωριστούν με σαφήνεια οι αξίες οι οποίες καθορίζονται από τις προσωπικές αντιλήψεις 

με τις αξίες που αφορούν στην επιχείρηση, και αυτό, γιατί η διοίκηση της επιχείρησης πολλές 

φορές ταυτίζεται και αποτελεί το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη-επιχειρηματία. Όλες οι 

ιδιότητες συγκεντρώνονται σ’ αυτό το πρόσωπο και αυτό αποτελεί τον αποκλειστικό και 

καθοριστικό υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων. Γενικότερα ότι αφορά τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, απ’ αυτόν εξαρτάται η τύχη της επιχείρησης. Ο Hamer [63] στο βιβλίο του δίνει 

την έννοια της Μικρομεσαίας Επιχείρησης, η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων και τον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης. Επίσης οι συγγραφείς Puempin, Kobi, Wuethrich & Bleicher [116] 

από το πανεπιστήμιο του ST. GALLEN της Ελβετίας δίνουν την περιγραφή μιας ΜΜΕ για τα 

Ελβετικά δεδομένα που είναι παρόμοια με της Ελλάδος. 

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταγραφούν οι αξίες και οι στόχοι που θεωρούνται από τον 

επιχειρηματία μεγάλης σημασίας και να κατηγοριοποιηθούν σε σχέση με την σημασία τους 

(π.χ. μικρής σημασίας, μέσης σημασίας, υψηλής σημασίας). Αυτό παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4.6 όπου αναφέρονται οι παράγοντες σημασίας και η κατηγοριοποίησή τους, 

λαμβάνοντας υπόψη και την τεχνολογία CIM. Οι αξίες δεν είναι μόνον  οικονομικές αλλά και 

ανθρωπιστικές, επειδή και αυτές επηρεάζουν σημαντικά την επιχείρηση και κυρίως το 

ανθρώπινο δυναμικό. 

Ο ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας θα πρέπει να συμπληρώσει τον Πίνακα 4.6 στον οποίο 

μπορεί να προσθέσει και άλλες αξίες-παράγοντες που αφορούν στην επιχείρησή του. Θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και η προσωπική 

άποψη του ιδιοκτήτη επιχειρηματία. Οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές και δεν πρέπει να 

επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, ούτε από τις επιθυμίες για ιδανικές συνθήκες που 

προκύπτουν από τις προσδοκίες του επιχειρηματία. 

Για την διευκόλυνση λήψης αποφάσεων, σε σχέση με την τεχνολογία CIM σύμφωνα  

με τον συνδυασμό των απαντήσεων που προέκυψαν από την συμπλήρωση του Πίνακα 4.6, 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τύπο και την συμπεριφορά του επιχειρηματία. 

Αυτό παρουσιάζεται σε ένα διάγραμμα ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών που έχει δύο άξονες 

(Πίνακας 4.7). 
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                          Αξίες            Κατηγοριοποίηση 

Κέρδος Μικρό  Μεσαίο  Μεγάλο 

Ρίσκο  Μικρό  Μεσαίο  Μεγάλο 

Επανεπένδυση κερδών.  

 

Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Αύξηση κύκλου εργασιών  Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Ποιότητα προϊόντων  Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Γεωγραφική Περιοχή Αγοράς Τοπική  Εσωτερικό Εξωτερικό 

Παραγωγικές Γραμμές 1 2 Περισσότερες 

Είδη Πρώτων Υλών Λίγες  Μεσαίες  Πολλές  

Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Ένας  Οικογένεια  Μετοχική ΑΕ 

Καινοτομία  Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Δημιουργικότητα  Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Σημασία απόψεων των εργαζομένων Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Τρόπος Διοίκησης  Πατριαρχικός  Συμμετοχικός Δημοκρατικός 

Σημασία Κοινωνικών επιδράσεων- 

επιπτώσεων 

Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Επανεπένδυση Κερδών Μικρή  Μεσαία  Μεγάλη  

Άλλες     

Πίνακας 4.6: Αξίες-Παράγοντες (πηγή: Ulrich [156]) 

Κατακόρυφος άξονας (Y) Οριζόντιος άξονας (X) 

Περισσότερο Διαισθητικός  Περισσότερο Αναλυτικός 

Εφευρετικός, Καινοτόμος Συμβατικός  

Διαθέσιμος για  ανάληψη ρίσκου Μη διαθέσιμος για ανάληψη ρίσκου 

Ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών Υπηρεσιακός, σκεπτόμενος συνολικά 

τα οφέλη της επιχείρησης. 

Δυναμικός-Δημιουργικός Συντηρητικός-Τυπικός 

Πίνακας 4.7: Προφίλ του επιχειρηματία (πηγή: Bamberger & Pleitner [7]) 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 4.6 περιγράφονται 4 διαφορετικοί τύποι επιχειρηματιών. 

Ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν από τους τέσσερις τύπους. Οι τέσσερις 
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τύποι είναι: α) πρωτοπόρος β) συνδυαστικός γ) ρουτινιάρης δ) οργανωτικός. Οι 

χαρακτηρισμοί αυτοί είναι χρήσιμοι στην περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου και θα 

χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα. Βοηθούν αφενός μεν στην περιγραφή αλληλεξαρτήσεων 

ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και αφετέρου στην δημιουργία σεναρίων 

για την επιλογή κατάλληλου συστήματος CIM. Επίσης τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 

καθορίζουν και επηρεάζουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των παραπάνω 

αναφερόμενων τύπων επιχειρηματιών σύμφωνα με το βιβλίο των συγγραφέων Bamberger & 

Pleitner [7] και το άρθρο των D’Amboise & Muldowney [18]. 

Διαισθητικός

Αναλυτικός

Πρωτοπόρος Συνδυαστικός

Ρουτινάρης Οργανωτικός

 
Σχήμα 4.6: Τύποι επιχειρηματιών (Πηγή: Bamberger & Pleitner) 

Στον τύπο «Πρωτοπόρο» πρόκειται για έναν δυναμικό-δημιουργικό και καινοτόμο 

επιχειρηματία, ο οποίος έχει νέες ιδέες και θέλει να τις υλοποιήσει και αναλαμβάνει εύκολα 

τα ρίσκα. Η ηλικία του είναι περίπου 45 χρονών ή και νεότερος. Η επιλογή των κριτηρίων 

που κάνει για να αξιολογήσει τις ικανότητές του είναι υψηλής στάθμης και απαιτητικότητας 

και συνήθως είναι ανήσυχος και δεν είναι ευχαριστημένος από τον εαυτό του με την παρούσα 

κατάσταση. Είναι προσανατολισμένος στην μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης. Οι αξίες γι’ 

αυτόν είναι η αυτοπραγμάτωση, η επιτυχία και η μεγέθυνση της επιχείρησης. Είναι επίσης 

ευαισθητοποιημένος και για το κοινωνικό γίγνεσθαι. Γι’ αυτόν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η 

οικονομική και η προσωπική του ανεξαρτησία. 

Ο «Συνδυαστικός» τύπος είναι ένας κινητικός, ανοιχτόμυαλος, προσαρμοστικός 

επιχειρηματίας. Είναι ο «Κύριος» της επιχείρησης. Ο ίδιος κρατάει τα λογιστικά βιβλία, είναι 

πωλητής και εργοδηγός στην επιχείρησή του. Ελέγχει μεθοδικά την επιχείρηση και θέλει να 



 139

είναι ανεξάρτητος στις αποφάσεις και στις ενέργειές του. Τον ενδιαφέρει η μεγέθυνση της 

επιχείρησης αλλά όχι επιτακτικά. 

Ο «Ρουτινιάρης» χαρακτηρίζεται από μια συμπεριφορά συντηρητική, δεν θέλει ν’ 

αναλαμβάνει ρίσκα. Η ανεξαρτησία του είναι πολύ σημαντική. Ο «ρουτινιάρης» θέλει να 

είναι κύριος του εαυτού του, η επιβίωση της επιχείρησής του αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 

στις αξίες του. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μεγέθυνση της επιχείρησής του και δεν 

ενδιαφέρεται για το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ο «Οργανωτικός» τύπος μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικός-διοικητικός-διανοητικός. 

Έχει οργανωτικές και αναλυτικές ιδιότητες και χρησιμοποιεί αυτές χωρίς 

συναισθηματισμούς. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα είναι γι’ αυτόν πολύ 

σημαντικοί στόχοι της επιχείρησης. Δεν τον ενδιαφέρει αποκλειστικά μόνον η μεγέθυνση της 

επιχείρησης. Είναι περισσότερο ο κλασσικός Manager, συνήθως είναι ηλικίας πάνω από 45 

χρονών, είναι καλός οικογενειάρχης και τον ενδιαφέρει η επιτυχία και η καταξίωση στην 

κοινωνία. 

 

4.6.2.2 Εκπαίδευση-Κατάρτιση Εργαζομένων 

Για την διαπίστωση και καταγραφή των δυνατών και των αδύνατων σημείων της 

επιχείρησης, ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης-

κατάρτισης και οι δεξιότητες που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, από τον 

διευθυντή μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο. Οι υπάρχουσες ικανότητες καθώς και οι 

ελλείψεις πρέπει να διαπιστωθούν και να καταγραφούν μεθοδικά. Με την βοήθεια των 

συνεντεύξεων που έγιναν με τους επιχειρηματίες αλλά και σε σχέση με τα ειδικά προσόντα 

που για κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικά διαμορφώθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις, οι 

οποίες θα πρέπει για κάθε επιχείρηση να απαντηθούν ξεχωριστά: 

– Ποιο είναι το γενικό επίπεδο μόρφωσης των εργαζομένων; 

– Μπορούν να εργαστούν με την δομή ομάδας;  

– Είναι προσαρμοστικοί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας; 

– Έχουν δημιουργική σκέψη και αντιλαμβάνονται πολύπλοκες καταστάσεις; 

– Συμμετέχουν στο καθημερινό γίγνεσθαι της επιχείρησης με παρατηρήσεις, 

προτάσεις ή είναι απλοί παθητικοί συμμετέχοντες; 

– Είναι καθοδηγούμενοι ή αυτοενεργούμενοι; 

– Έχουν ικανότητες να συλλαμβάνουν θεωρητικές και αφηρημένες έννοιες; 

– Είναι διατεθειμένοι και πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες; 

– Είναι θετικά προδιαθετειμένοι σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες; 



 140

– Ποιο είναι το επίπεδο γνώσης τους σε θέματα τεχνολογίας CIM; Την αποδέχονται; 

 

4.6.2.3 Ανάλυση της αγοράς και της θέσης της επιχείρησης σ’ αυτήν 

Όταν η επιχείρηση παράγει πολλά προϊόντα και έχει περισσότερες γραμμές παραγωγής 

τότε ενδείκνυται να γίνει μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση της θέσης της επιχείρησης στην 

αγορά. Στο εγχειρίδιο για το Μάρκετινγκ οι συγγραφείς Foop, Foiera, & Benz [43] 

χρησιμοποιούν μια απεικόνιση των διαφόρων θέσεων της επιχείρησης στην αγορά με ένα 

πολύ απλό παραστατικό τρόπο που δίνει όμως με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο την κατάσταση 

της επιχείρησης (Σχήμα 4.7). 

 

 

Σχετικό μερίδιο αγοράς ΜεγάλοΜικρό
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Σχήμα 4.7: Ανάλυση κατάστασης (πηγή: Boston Consulting Group) 

Θα πρέπει να συλλεχθούν πληροφορίες από τους πελάτες και να γίνει μία ανάλυση για 

το τι κάνουν οι ανταγωνιστές και αυτά να ληφθούν υπόψη και να ενταχθούν στον σχεδιασμό 

της στρατηγικής της επιχείρησης. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η θέση που βρίσκεται 

η επιχείρηση σε σχέση με το μερίδιο αγοράς που κατέχει. Ο συσχετισμός γίνεται με τον 

αριθμό προϊόντων που πωλούνται συνολικά και τον αριθμό προϊόντων που πουλάει η 

επιχείρηση. Επίσης αυτός ο συσχετισμός μπορεί να γίνει με τον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου που καλύπτει όλη την 

ζήτηση. Στον κατακόρυφο άξονα φαίνεται η κατάσταση της αγοράς, δηλ. η αγορά είναι σε 

άνθιση, η ζήτηση είναι μεγάλη και η γενική κατάσταση είναι ευνοϊκή (άνω σημείο). Σ’ αυτό 

το δισδιάστατο διάγραμμα κατατάσσεται η επιχείρηση και ανάλογα με την θέση της εξάγουμε 
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τα αντίστοιχα συμπεράσματα και σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε τις ενέργειες που 

πρέπει να κάνουμε. 

Αυτό το διάγραμμα μπορούμε να το κάνουμε και για το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Οι 

πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες και η ανάλυση που κάνουμε μας βοηθάνε να 

περιγράψουμε και να διαμορφώσουμε άποψη και εικόνα για την κατάσταση της αγοράς. Η 

ανάλυση που κάνουμε σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές, μας βοηθάει να υπολογίσουμε 

το μερίδιο της αγοράς που κατέχει η επιχείρηση σε σχέση με το συνολικό μέγεθος π.χ. 

προϊόντων, κύκλου εργασίας. 

Όταν η ζήτηση στην αγορά είναι μικρή λόγω μικρής αγοραστικής δύναμης 

καταναλωτών ή έχει επέλθει κορεσμός ή απαξίωση του προϊόντος και συνδυάζεται με μικρό 

μερίδιο της αγοράς της εξεταζόμενης επιχείρησης τότε έχουμε την πιο δυσμενή κατάσταση 

για την επιχείρηση. Χαρακτηρίζεται παραστατικά με έναν απεγνωσμένο σκύλο που βρίσκεται 

πεινασμένος μέσα στο κρύο και είναι στα όρια της επιβίωσης. Η επιχείρηση θα πρέπει ή να 

προσανατολιστεί σε νέα προϊόντα και νέες αγορές ή να προσπαθήσει μεταβατικά να κερδίσει 

ένα μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ή εάν δεν μπορέσει να αντιδράσει σ’ όλα αυτά θα οδηγηθεί 

πιθανόν στην παύση εργασιών. 

Εάν υπάρχει άνθιση στην αγορά και μεγάλη ζήτηση και η επιχείρηση κατέχει μικρό 

μέρος της αγοράς, υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης. Το 

ερωτηματικό παριστάνει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αναρωτηθεί και να βρει τρόπους να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα πρέπει να επενδύσει και να βελτιώσει την παραγωγικότητά 

της και να μειώσει τις τιμές για να μπορέσει να μεγαλώσει το μερίδιο της αγοράς. Εδώ 

μπορούν να συμβάλλουν και όλες οι άλλες τεχνικές, όπως καλύτερο Μάρκετινγκ, καλύτερη 

διαφήμιση, καλύτεροι τρόποι πληρωμής προς τους πελάτες, μπόνους για μεγαλύτερους 

τζίρους, ικανοποίηση επιθυμιών των καταναλωτών κ.τ.λ. Έτσι μπορούμε να περάσουμε στο 

τετραγωνίδιο με το αστεράκι που είναι η ιδανική κατάσταση για την επιχείρηση. Η αγορά 

βρίσκεται σε άνθηση και η ζήτηση είναι μεγάλη. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση η καλή 

κατάσταση στην αγορά μπορεί να προσελκύσει και άλλους ανταγωνιστές. Θα πρέπει λοιπόν η 

επιχείρηση να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και να βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να 

κρατήσει την θέση της στην αγορά και να αποθαρρύνει την είσοδο και άλλων ανταγωνιστών 

στην αγορά ή στην περίπτωση που αυτό συμβεί να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της. Οι 

επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες όπως αυτή της CIM ενδείκνυνται για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. 

Τέλος, εάν η επιχείρηση βρίσκεται κάτω δεξιά στο εικονίδιο της αγελάδας, η 

επιχείρηση έχει μεγάλο σχετικό μερίδιο στην αγορά αλλά σε μια συνεχώς μειούμενη ζήτηση, 
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απαξίωση του προϊόντος ή κορεσμό και η επιχείρηση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί 

περισσότερο αυτή την κατάσταση, αντλώντας μεγαλύτερα κέρδη, αλλά θα πρέπει 

οπωσδήποτε να προσανατολιστεί και να αναπτύξει νέα καινοτόμα προϊόντα με μεγάλη 

ζήτηση και έτσι να περιέλθει πάλι στο εικονίδιο με το αστεράκι. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα 

χρειαστεί νέος εξοπλισμός για την παραγωγή νέων προϊόντων και νέες τεχνολογίες 

παραγωγής, ώστε να εξασφαλίσει χαμηλό παραγωγικό κόστος για να διατηρήσει η 

επιχείρηση την ηγετική της θέση. 

Η ανάλυση αυτή της αγοράς και της θέσης της επιχείρησης σ’ αυτήν καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την στρατηγική χάραξη πολιτικής της επιχείρησης. Η 

ανάλυση αυτή πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορεί η επιχείρηση 

να προσαρμόζεται πάντα στα νέα δεδομένα. Η συμπεριφορά της αγοράς δεν είναι στατική 

αλλά δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Οι καταστάσεις με το αστεράκι και την αγελάδα 

ευνοούν πρόσκαιρα την επιχείρηση αλλά αυτή δεν πρέπει να επαναπαύεται, διότι οι συνθήκες 

είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες και μια πρόσκαιρα καλή κατάσταση δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει διαχρονικά την επιβίωση της. Απεναντίας η επιχείρηση θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις «καλές εποχές»και να σχεδιάσει τα επόμενα μελλοντικά της βήματα. 

 

4.6.2.4 Η παρούσα κατάσταση σε σχέση με τα συστήματα CIM 

Σ’ αυτήν την φάση θα πρέπει να καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης 

σε σχέση με τον εξοπλισμό και τα συστήματα CIM που διαθέτει. Θα πρέπει να απαντηθούν 

τα εξής ερωτήματα: 

– Ποια υποσυστήματα CIM υπάρχουν ήδη; 

– Ποια από αυτά είναι διασυνδεδεμένα σε μια ολοκληρωμένη δομή; 

– Ποια λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούνται στα υποσυστήματα CIM; 

Επίσης θα πρέπει να  καταγραφεί ο προγραμματιζόμενος σχεδιασμός για την 

εγκατάσταση υποσυστημάτων CIM: 

– Ποια υποσυστήματα σχεδιάζεται να ενταχθούν στο άμεσο μέλλον; 

– Ποια είναι η τελική μορφή που προτείνεται να δημιουργηθεί και σε ποιο βαθμό 

ολοκλήρωσης; 

– Ποια τεχνογνωσία διαθέτει η επιχείρηση στην τεχνολογία CIM; 

 

4.6.2.5 Οικονομική Απόδοση υπαρχόντων υπο-συστημάτων CIM 

Σε συνέντευξη με επιχειρηματία στην Κοζάνη που ασχολείται με επεξεργασία ξύλου 

αναφέρθηκε: «Επένδυσα χωρίς να κάνω ιδιαίτερο σχεδιασμό αλλά πίστευα ότι οι νέες 
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τεχνολογίες θα βοηθήσουν την επιχείρησή μου. Αγόρασα ένα κέντρο κατεργασίας CNC και 

ένα πρόγραμμα CAD. Η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη. Αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή και 

βελτιώθηκε πολύ η ποιότητα. Τα σκάρτα σχεδόν μηδενίστηκαν και η αποδοτικότητα της 

επιχείρησής μου αυξήθηκε κατακόρυφα». Αυτή η απλή διαπίστωση ενός ιδιοκτήτη 

επιχειρηματία ο οποίος ο ίδιος συγχρόνως χειρίζεται το CNC κέντρο κατεργασίας 

καταδεικνύει ότι και για πολύ μικρές επιχειρήσεις η οικονομική αποδοτικότητα αυξάνεται 

σημαντικά με την τεχνολογία CIM. Χωρίς να έχει προηγηθεί μια μεθοδική μελέτη σ’ αυτή 

την περίπτωση, η λήψη της απόφασης έγινε περισσότερο διαισθητικά. 

Σ’ αυτό το σημείο δεν θα γίνει αποτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητας αλλά θα 

πρέπει να γίνουν οι εξής διαπιστώσεις: 

– Πως υπολογιζόταν μέχρι τώρα η αποδοτικότητα της επιχείρησης; 

– Υπάρχουν επιχειρήματα για την αναδιάρθρωση της παραγωγής και ένταξη 

τεχνολογίας CIM; 

– Τι προσδοκίες έχει η επιχείρηση από την επέκταση της ήδη υπάρχουσας υποδομής 

CIM; 

Με την απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων γίνεται  καταρχήν μία προσεγγιστική 

εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει από την τεχνολογία CIM. Η αναλυτική και 

λεπτομερειακή εκτίμηση του οφέλους  θα γίνει παρακάτω στο κεφάλαιο για το Μοντέλο 

Παραγωγής. 

 

4.6.2.6 Οργάνωση 

Με μια ανάλυση της οργάνωσης της επιχείρησης μπορούν να εντοπισθούν τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία της. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί άλλη μια φορά ότι την ανάλυση αυτή θα 

πρέπει να την κάνει ο επιχειρηματίας με την βοήθεια ειδικού συμβούλου. Επίσης σ’ αυτήν θα 

πρέπει να εμπλακεί και η Ομάδα υλοποίησης του έργου. Η μελέτη πρέπει να είναι 

πολύπλευρη και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις των μελών της Ομάδας, τα οποία 

έχουν διαφορετικές ειδικότητες, γνώσεις και εμπειρίες. 

 

Οργανόγραμμα 

Για να διαπιστώσουμε τι μορφή έχει η οργάνωση της επιχείρησης, θα πρέπει να 

απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

– Υπάρχει οργανόγραμμα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων; 

– Ποιες μέθοδοι και βοηθήματα χρησιμοποιούνται στην οργάνωση; 
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– Υπάρχει κεντρική λήψη αποφάσεων από τον επιχειρηματία ή συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων από όργανα (Διοικητικά Συμβούλια κ.τ.λ.); 

– Πως αντιμετωπίζεται γενικότερα η Οργάνωση της επιχείρησης, πόσο σημαντική 

θεωρείται; 

– Πως είναι οι επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ των μελών της επιχείρησης; 

Για να διαπιστωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της οργάνωσης, μπορούν να 

συγκριθούν οι τρόποι και τα χαρακτηριστικά οργάνωσης με αυτά άλλων πετυχημένων 

επιχειρήσεων και να αντληθούν από αυτές πετυχημένες τακτικές και εφαρμογές. Η εμπειρική 

αυτή σύγκριση πολλές φορές έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και συνεισφέρει στην βελτίωση 

της Οργάνωσης της επιχείρησης. Στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και νέες 

τεχνικές και εργαλεία για την συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. Η 

μεθοδολογία αυτή ονομάζεται Benchmarking. Η κάθε επιχείρηση δίνει σε ένα ουδέτερο 

λειτουργούν πληροφορικό σύστημα όλα τα στοιχεία, οικονομικά και οργανωτικά και με ένα 

κατάλληλο πρόγραμμα γίνεται η σύγκριση μεταξύ τους. Η κάθε επιχείρηση λαμβάνει μία 

έκθεση αξιολόγησης απ’ όπου μπορεί ν’ αντλήσει συγκριτικά στοιχεία και να κατατάξει από 

μόνη της την θέση της επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Όλα τα στοιχεία είναι 

μαζεμένα σε μια βάση δεδομένων και προστίθενται και νέα, κάθε φορά που μια νέα 

επιχείρηση συμμετέχει σ’ αυτήν την συγκριτική αξιολόγηση. Επίσης έχουν αναπτυχθεί και 

άλλα εργαλεία, όπως η Τεχνοδιάγνωση, η ανάλυση SWOT και άλλες. 

 

Οργάνωση ροής παραγωγής 

Σύμφωνα με τον Scheer [126] θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο μορφών 

παραγωγικής διαδικασίας: α) την παραγωγική διαδικασία προϊόντων με παραγγελίες και με 

δημιουργία αποθεμάτων στην αποθήκη. Σ’ αυτή την περίπτωση έχουμε τις φάσεις: Λήψη 

παραγγελίας, προετοιμασία παραγωγής, διαχείριση πρώτων υλών, χρονικός 

προγραμματισμός, παραγωγή και αποστολή των προϊόντων. β) την μηχανουργική παραγωγή 

με τις εξής φάσεις: Σχεδιασμός εξαρτημάτων, εντολές κατεργασίας, CNC επεξεργασία, 

έλεγχος ποιότητας. Αυτήν την μορφή παραγωγής την έχουν συνήθως οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δουλεύουν υπεργολαβικά για μεγαλύτερες εταιρίες (π.χ. προμηθευτές εξαρτημάτων 

για την αυτοκινητοβιομηχανία).  

 

4.6.2.7 Δυνατότητες χρηματοδότησης 
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Σε αντίθεση με τις εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης εδώ θα πρέπει να αναφερθούν οι 

δυνατότητες εσωτερικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω 

ερωτήσεις: 

– Πόσο υψηλά είναι τα κέρδη της επιχείρησης; 

– Ποιος είναι ο συσχετισμός των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια; 

Τα παραπάνω μεγέθη περιγράφονται και αποτυπώνονται από τους αριθμοδείκτες, οι 

οποίοι αναφέρονται στον Έλεγχο-Controlling της επιχείρησης και εξετάζονται σε παρακάτω 

κεφάλαιο. 

 

4.6.2.8 Ανάλυση ικανοτήτων 

Σ’ αυτήν την ανάλυση θα πρέπει να εκτιμηθεί, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί και 

από πληροφορίες που έχουμε για τους ανταγωνιστές, εάν οι ικανότητες της δικιάς μας 

επιχείρησης ξεπερνούν αυτές των ανταγωνιστών μας. Ένα βοήθημα για τον εντοπισμό των 

βέλτιστων ικανοτήτων έναντι των άλλων επιχειρήσεων μας δίνουν δύο έρευνες βέλτιστων 

πρακτικών που μπορούμε να κάνουμε: 

Βέλτιστες πρακτικές Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές (Αριστεία) που πρέπει να στοχεύουν οι Ελληνικές 

Επιχειρήσεις; Από την έρευνα που έγινε με τα ερωτηματολόγια και από τις συνεντεύξεις με 

τους επιχειρηματίες προέκυψαν οι εξής βέλτιστες πρακτικές: 

– Πρέπει να είναι εξειδικευμένες σε ένα παραγωγικό κλάδο με σχετικά λίγα προϊόντα 

και να απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. 

– Να καλύπτουν με επάρκεια την εγχώρια αγορά και να κάνουν και εξαγωγές. 

– Να γίνονται προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

– Να προσανατολιστούν στις επιθυμίες του καταναλωτή. 

– Να είναι ανοιχτοί σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. 

– Να υπάρχει αισιοδοξία και επιμονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

– Να στοχεύουν σε ανθρωποκεντρικές συμπεριφορές στην διοίκηση του 

προσωπικού. 

– Να υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας και συνέργιας. 

 

Γενικές βέλτιστες πρακτικές 

Σε σχέση με τις ικανότητες που έχουν οι ανταγωνιστές εσωτερικού αλλά κυρίως και 

του εξωτερικού, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν και πρόσθετες βέλτιστες 

πρακτικές. Ειδικά όπου στην Ελλάδα γίνονται αθρόες εισαγωγές και τα ελληνικά προϊόντα 
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εκτοπίζονται συνεχώς από τα εισαγόμενα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτό γιατί 

είναι άκρως απαραίτητο για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Peters & 

Waterman [109], σε μια μελέτη που έκαναν σε αμερικάνικες επιχειρήσεις για την εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών, αναφέρουν τι πρέπει να προσεχθεί από μια επιχείρηση σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές της: 

– Αύξηση της παραγωγικότητας με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο και την τεχνολογία. 

– Να είναι κοντά στους πελάτες της, να διαπιστώνει και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

τους. 

– Καλύτερο σύστημα αξιών. 

– Μεγαλύτερη ευελιξία και έγκαιρη εκτέλεση παραγγελιών. 

– Διευκολύνσεις και καλύτερους τρόπους πληρωμής. 

– Άμεση μετατροπή των αποφάσεων σε πράξη, μικρότερη αδράνεια. 

– Διατήρηση των πελατών και ανίχνευση νέων (εάν είναι δυνατόν από τους 

ανταγωνιστές του εξωτερικού). 

– Καλύτερους τρόπους διοίκησης. 

– Έντονη και μεθοδευμένη επιχειρηματικότητα. 

 

4.6.2.9 Επιλογή και αξιοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών δυνατοτήτων 

Στα πλαίσια της ανάλυσης της επιχείρησης δεν πρέπει να εστιάζεται η προσοχή μόνον 

στα αποτελέσματα του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά εξίσου σημαντικό και ίσως 

σημαντικότερο για την επιβίωση της επιχείρησης είναι η ανίχνευση των μελλοντικών 

δυνατοτήτων και προοπτικών της επιχείρησης. Και αυτό θα πρέπει να προέλθει κυρίως από 

τις ενδοεπιχειρησιακές δυνατότητες και προοπτικές της επιχείρησης. Στον Πίνακα 4.8 

καταγράφονται οι δυνατότητες και προοπτικές, στις οποίες θα πρέπει να στοχεύουν οι 

επιχειρήσεις. 

 

4.6.2.10 Επισκόπηση δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να καταγράψει και να λάβει υπόψη τα δυνατά και ασθενή 

σημεία της επιχείρησης έναντι των υπαρχόντων αλλά και των μελλοντικών ανταγωνιστών 

της. Σε συνέντευξη με επιχειρηματία αναφέρθηκε απ’ αυτόν: «Οι αδυναμίες της επιχείρησής 

μου είναι το Μάρκετινγκ και οι δυνατότητες χρηματοδότησης». 
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Δυνατότητες-Προοπτικές                         Περιγραφή 

Μείωση του κόστους Μπορούν να μειωθούν τα έξοδα και να  

εξοικονομηθούν πόροι; 

Τεχνογνωσία (Know-How) Υπάρχει τεχνογνωσία, η οποία είναι καλύτερη των  

ανταγωνιστών; Μπορεί αυτή ν’ αυξηθεί; 

Συνέργια Υπάρχει συνέργια μεταξύ των τμημάτων της  

παραγωγής για την βελτίωση της αποδοτικότητας 

της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης; 

Οργάνωση  Με την νέα δομή της οργάνωσης προκύπτουν νέες 

δυνατότητες και πλεονεκτήματα στην λειτουργία 

της επιχείρησης; 

Ανθρώπινο δυναμικό Μπορούν να αυξηθούν οι αποδόσεις των  

εργαζομένων δίνοντάς τους κίνητρα; 

Κτιριακές εγκαταστάσεις Μπορεί να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των  

κτιριακών εγκαταστάσεων; 

Γεωγραφική θέση της 

επιχείρησης  

Υπάρχουν πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης  

της επιχείρησης; Υπάρχουν υποκαταστήματα και  

εκθέσεις για πωλήσεις λιανικής; 

Πίνακας 4.8: Ενδοεπιχειρησιακές δυνατότητες ΜΜΕ 

 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων 

σημείων της επιχείρησης, προέρχονται από την ανάλυση της επιχείρησης. Με την ανάλυση 

του παραγωγικού κλάδου διαπιστώνεται η θέση της επιχείρησης σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Επίσης με την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας έναντι των 

υπόλοιπων επιχειρήσεων συγκρίνονται τα δυνατά και ασθενή σημεία της επιχείρησης με αυτά 

των ανταγωνιστών. Με την βοήθεια ενός έντυπου (Πίνακας 4.9) θα πρέπει να καταγραφούν 

τα 10 έως 15 βασικά δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης. 

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

  

Πίνακας 4.9: Καταγραφή δυνατών-αδύνατων σημείων 
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4.6.3 Ανάλυση Ευκαιριών-Κινδύνων 

Σ’ αυτήν την ανάλυση συνδυάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση περιβάλλοντος με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της επιχείρησης και δημιουργούν 

την ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων (Σχήμα 4.8). Τα δυνατά και αδύνατα σημεία δεν είναι 

ποτέ απόλυτα αλλά καθορίζονται σε σχέση με την συμπεριφορά και τους τρόπους 

λειτουργίας των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (Bleicher [15]). Η σχετικότητα προκύπτει από 

την εξέταση της διαρκούς και μακροπρόθεσμης σύγκρισης της συμπεριφοράς των 

επιχειρήσεων. 

Ανάλογα με τις τάσεις εξέλιξης τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας οδηγούν σε 

ευκαιρίες ή σε  κινδύνους. Μια τέτοια κατάσταση προκύπτει όταν οι τάσεις εξέλιξης 

δημιουργούν πλεονεκτήματα και αδυναμίες στην επιχείρηση. 

Συμπίπτουν οι τάσεις εξέλιξης με
τα δυνατά σημεία?

Ευκαιρίες Κίνδυνοι

☺  

 

Ανάλυση
περιβάλλοντος Ανάλυση επιχείρησης

Δυνατά-αδύνατα
σημεία

Τάσεις εξέλιξης

 
Σχήμα 4.8: Διαπίστωση ύπαρξης ευκαιριών-κινδύνων 

Οι ευκαιρίες και κίνδυνοι μπορούν να συμπληρωθούν σε ένα έντυπο (Πίνακας 4.10). 

Στην πρώτη στήλη αναγράφονται οι τάσεις εξέλιξης, στην δεύτερη κατατάσσονται αυτές στις 

ευκαιρίες ή στους κινδύνους. Οι τάσεις εξέλιξης προέρχονται από την ανάλυση 

περιβάλλοντος της επιχείρησης.  

Τάσεις εξέλιξης  Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

   

Πίνακας 4.10: Καταγραφή εξελίξεων-δυνατών-αδύνατων σημείων 



 149

 

4.7 Σύνθεση: Απεικόνιση στο Δικτυακό Διάγραμμα 

4.7.1 Παράγοντες-κλειδιά από την ανάλυση περιβάλλοντος 

Σ’ αυτό το βήμα γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν τα μεγέθη που επηρεάζουν την 

εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM. Οι παράγοντες-κλειδιά συνδέονται στη συνέχεια 

σε δικτυωμένο διάγραμμα (μέθοδος της Δικτυωμένης Σκέψης (Gomez & Probst [49])). 

Ο Πίνακας 4.11 περιλαμβάνει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες εξετάζεται 

η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. Η σκοπιά εξέτασης αναγράφεται στην πρώτη στήλη και 

στην δεύτερη αναγράφονται οι παράγοντες-κλειδιά. 

Από ποια σκοπιά 

γίνεται η εξέταση. 

Παράγοντες-κλειδιά 

Πελάτες  Ποιότητα  

Εικόνα (Image) 

Ικανοποίηση πελατών 

Ευελιξία, έγκαιρη εκτέλεση παραγγελιών 

Άμεση αντίδραση 

Τιμή προϊόντος 

Διαφάνεια- Λειτουργία 

Σύμβουλος  Στοχοθετημένη και αποτελεσματική εισαγωγή CIM  

Μακροχρόνιος Σχεδιασμός 

Βελτίωση Οργάνωσης 

Δημόσιες Σχέσεις 

Μάρκετινγκ-Επιχειρήματα 

Διαφήμιση  

Εντατικοποίηση Μάρκετινγκ 

Πιστωτικά ιδρύματα- 

Τράπεζες  

Υπολογισμός οικονομικού οφέλους. 

Τεκμηρίωση των επενδύσεων. 

Πίνακας 4.11: Παράγοντες-κλειδιά για την εισαγωγή CIM από την ανάλυση περιβάλλοντος 

 

4.7.2 Παράγοντες-κλειδιά από την ενδοεπιχειρησιακή ανάλυση 

Στον πίνακα 4.12 περιλαμβάνονται οι παράγοντες-κλειδιά που προέκυψαν από την 

ανάλυση και από ποια σκοπιά αυτοί εξετάζονται. 
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Από ποια σκοπιά γίνεται η εξέταση Παράγοντες-κλειδιά  

Επιχειρηματίας  Επιτυχής-αποτελεσματική εισαγωγή τεχνολογίας CIM 

Όραμα-προοπτικές 

Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (CLUSTERS) 

Κύκλος εργασιών 

Αξιοποίηση-απόδοση πόρων 

Πίεση ανταγωνιστών 

Θέση της επιχείρησης στην αγορά σε σχέση με την 

ανταγωνιστικότητά της  

Εξοικονόμηση χρόνου, ευελιξία, έγκαιρη εκτέλεση 

παραγγελιών  

Διαφανής και αποτελεσματική Διοίκηση 

Θετική αντιμετώπιση νέων τεχνολογιών  

Διοίκηση της Επιχείρησης  

Καινοτομίες  

Οικονομικά 

 

Κόστος παραγωγής 

Αποσβέσεις 

Cash flow 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης 

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για επενδύσεις 

Πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια 

Ανθρώπινο Δυναμικό - Εργαζόμενοι 

 

Κίνητρα, κλίμα συνεργασίας 

Εκπαίδευση-κατάρτιση για τεχνολογία CIM 

Δημιουργικότητα 

Πρωτοβουλίες 

Αυτοενεργούμενοι-καθοδηγούμενοι 

Διοικητική δομή  

Παραγωγή  Αποδοτικότητα, εκσυγχρονισμός 

Εξορθολογισμός 

Γκάμα παραγωγής 

Τεχνογνωσία παραγωγής 

Τεχνολογικός εξοπλισμός 

Πίνακας 4.12: Παράγοντες-κλειδιά από την ενδοεπιχειρησιακή ανάλυση 
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4.7.3 Αλληλεπίδραση παραγόντων 

Αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις 

Η εμπειρία από την χρήση της μεθόδου Διαδικτυωμένης Σκέψης για την αντιμετώπιση 

πολύπλοκων προβλημάτων οδηγεί στην δημιουργία ενός διαγράμματος αλληλοεξαρτώμενων  

σχέσεων. Η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων βοηθάει την επίλυση πολύπλοκων 

προβλημάτων. Με την επίλυση των προβλημάτων επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Η 

επίτευξη των στόχων δημιουργεί νέες προϋποθέσεις, επειδή απελευθερώνονται πόροι. Με τις 

δημιουργούμενες προϋποθέσεις η επίλυση του προβλήματος γίνεται πιο εύκολη. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο ο κύκλος συνεχίζεται και επιτυγχάνονται όλο και καλύτερες λύσεις (Σχήμα 4.9). 

 

Επίλυση ενός πολύπλοκου
προβλήματος

Δημιουργία
προϋποθέσεων

Επίτευξη στόχων

Απελευθέρωση πόρων

 
Σχήμα 4.9: Αλληλεξαρτώμενες σχέσεις για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων 

 

Αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις στην τεχνολογία CIM 

Θα πρέπει καταρχήν να οριστεί ένα σημείο εκκίνησης απ’ όπου θα ξεκινούν οι 

ενέργειες για την επίλυση ενός προβλήματος. Αυτό το σημείο θα πρέπει να αποτελεί την 

βασική παράμετρο που είναι χαρακτηριστική για αυτό το σύστημα. Με βάση αυτήν 

δημιουργείται το Διαδικτυωμένο Διάγραμμα. Το διάγραμμα έχει την μορφή κυκλικής 

διάταξης των αλληλεξαρτημένων σχέσεων και ονομάζεται «κινητήρας», βρίσκεται δε στο 

κέντρο του ολοκληρωμένου διαδικτυωμένου συστήματος επίλυσης του προβλήματος. Στην 

προκείμενη περίπτωση της τεχνολογίας CIM ο «κινητήρας» αποτελεί τον κρίσιμο κύκλο για 

την επιτυχή εισαγωγή της τεχνολογίας CIM, αλλιώς το εγχείρημα θα οδηγηθεί σε αποτυχία.  

Το Σχήμα 4.10 επεξηγείται ως εξής: Για την επιτυχή εισαγωγή της τεχνολογίας CIM θα 

πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όσο ευνοϊκότερες και 
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καλύτερες είναι οι προϋποθέσεις τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχει η εισαγωγή και η υλοποίηση 

της τεχνολογίας CIM που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων. Η επίτευξη των στόχων 

εξασφαλίζει την επιτυχία της επιχείρησης. Έτσι απελευθερώνονται πρόσθετοι πόροι (π.χ. από 

τα κέρδη) που με τη σειρά τους δημιουργούν νέες καλύτερες προϋποθέσεις και έτσι ο κύκλος 

κλείνει την πρώτη επιτυχή του φάση. Ο κύκλος μπαίνει σε μια δεύτερη επιτυχημένη 

ανατροφοδότηση. Κατά το «τρέξιμο» του κύκλου τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 

γραμμικά-αναλογικά ή πολλαπλασιαστικά-αριθμητικά. Μπορεί όμως με την υλοποίηση του 

έργου να εμφανιστούν και νέα προβλήματα. 

Επιτυχής εισαγωγή
τεχνολογίας CIM
(υπο) σύστημα

Δημιουργία θετικών
προϋποθέσεων για CIM Δημιουργία προβλημάτων

Απελευθέρωση πόρων

Επίτευξη στόχου CIM

Επιτυχία της επιχείρησης

 
Σχήμα 4.10: Ο «κινητήρας» της Τεχνολογίας CIM 

Για την αποφυγή, όσο το δυνατόν, δημιουργίας προβλημάτων θα πρέπει να 

διαμορφώνονται και να εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό 

απαιτεί έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και κατάλληλους χειρισμούς και ενέργειες για 

την αντιμετώπιση αυτών, ώστε να μην επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση του εγχειρήματος 

και να μην το οδηγήσουν σε αποτυχία. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί όταν τα 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα εξασθενήσουν τις προϋποθέσεις σε τέτοιο βαθμό που 

η ακολουθούμενη εισαγωγή της τεχνολογίας CIM θα οδηγήσει στην μη εκπλήρωση των 

στόχων που αυτό με την σειρά του θα οδηγήσει σε αποτυχία της επιχείρησης, οι πόροι θα 

γίνουν αρνητικοί (ζημιές) και αυτό θα δημιουργήσει αρνητικές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα 

το εγχείρημα να αποτύχει και να σταματήσει. Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούν να 

εμφανιστούν όταν οι σύμβουλοι δεν είναι οι κατάλληλοι, δεν γίνει σωστή επιλογή, 

συστημάτων ή η επιχείρηση δεν έχει προετοιμαστεί σωστά για την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας CIM. 
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4.7.4 Ολοκληρωμένο διάγραμμα δικτύωσης για την εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM 

Με την επέκταση του αρχικού διαγράμματος δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο 

διάγραμμα δικτύωσης ως εργαλείο για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος. Σ’ 

αυτό το διάγραμμα παρουσιάζονται όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συντελεστών από 

τους οποίους εξαρτάται η ολοκληρωμένη εισαγωγή της τεχνολογίας CIM σε μια επιχείρηση 

(Σχήμα 4.11).  

Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών μεγεθών του διαγράμματος χαρακτηρίζονται με το 

πρόσημο (+) ή (-). Το πρόσημο (+) ανάμεσα σε δύο μεταβλητά μεγέθη σημαίνει ομόροπη 

μεταβολή, αυτό σημαίνει ότι όταν το ένα μεταβάλλεται θετικά τότε και το άλλο μεταβάλλεται 

θετικά. Επίσης όταν το ένα μεταβάλλεται αρνητικά και το άλλο μεταβάλλεται αρνητικά. Το 

πρόσημο (-) χαρακτηρίζει την αντίρροπη μεταβολή, δηλ. όταν το ένα μεταβλητό μέγεθος 

μεταβάλλεται θετικά τότε το άλλο μεταβάλλεται αρνητικά και αντιστρόφως (Gomez & Probst 

[49]). 

Επειδή το περιβάλλον των ΜΜΕ συνεχώς μεταβάλλεται, αυξάνεται και ο αριθμός των 

μεταβλητών μεγεθών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στα σημαντικά μεγέθη. Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί συστηματικά το πρόβλημα 

εισαγωγής της τεχνολογίας CIM.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκείνα τα μεταβλητά μεγέθη τα οποία μας οδηγούν να 

δημιουργήσουμε νέα έτσι ώστε η επιθυμητή λύση να γίνεται πιο ολοκληρωμένη και πιο 

πλήρης. Αυτό διαπιστώθηκε και στις συνεντεύξεις που έγιναν όπου ο κάθε επιχειρηματίας με 

τις πληροφορίες που έδωσε βοήθησε να αναπτυχθούν και νέα μεταβαλλόμενα μεγέθη. 

Εξετάζοντας π.χ. την δομή της οργάνωσης μιας επιχείρησης διαπιστώνεται ότι όσο πιο 

διαφανής και κατανοητή είναι η δομή τόσο πιο εύκολη είναι η εισαγωγή τεχνολογίας CIM. 

Όσο πιο διαφανής είναι η λειτουργία της επιχείρησης τόσο ευκολότερος γίνεται ο έλεγχός 

της. Με την συλλογή παραγωγικών δεδομένων μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα 

λειτουργίας. Δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού αποκλίσεων και στη συνέχεια γίνονται άμεσες 

ενέργειες αναίρεσης αυτών. 

Γενικώς η επιτυχής εισαγωγή της τεχνολογίας CIM δημιουργεί σταδιακά εκ νέου 

προϋποθέσεις για την επόμενη φάση εισαγωγής. Τα συμπεράσματα βοηθούν στην επόμενη 

φάση και τα πιθανά λάθη δεν επαναλαμβάνονται. 
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Εξοικονόμηση
χρόνου, ευελεξία,
έγκαιρη εκτέλεση
παραγγελιών

Ποιότητα

Οργανωτικές
βελτιώσεις

Επιτυχής
εισαγωγή CIM

Συνεργασίες

Στοχοθετημένη
εισαγωγή CIM

Διοίκηση
Επιχείρησης

Μακροπρόθεσμοι
στόχοι

Διακύμανση

Εξεύρεση

CIM
Εκπαίδευση

Ανάπτυξη
προσωπικού

Τεχνογνωσία
(know-how)
παραγωγής Κίνητρα -

Ικανοποίηση

Εξασφάλιση
χρηματοδότησης

Πρόσβαση σε
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Σχήμα 4.11: Ολοκληρωμένο Δικτυακό Διάγραμμα εισαγωγής τεχνολογίας CIM 



 155

 

4.7.5 Επεξήγηση του δικτυωμένου διαγράμματος: Μεγέθη που μπορούν να επηρεαστούν 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την λειτουργία του δικτυωμένου διαγράμματος, 

θα πρέπει καταρχήν να διαπιστωθεί ο καταλυτικός παράγοντας της επίλυσής του 

προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαπιστωθεί σε ποιο επίπεδο και με  ποιους 

τρόπους πρέπει να γίνουν επεμβάσεις. Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης-

επιχειρηματίας είναι αυτός που θα πάρει τις καταρχήν αποφάσεις, οι απόψεις του έχουν 

μεγάλη βαρύτητα. Στο δικτυωμένο διάγραμμα αναφέρονται καταρχήν τα μεγέθη τα οποία 

επηρεάζονται από τον ιδιοκτήτη-επιχειρηματία. Αυτά αποτελούν και τα καθοριστικά σημεία 

στα οποία θα στηριχθούν τα μετέπειτα μέτρα που θα ληφθούν. Οι παρακάτω μεταβλητές στο 

επίπεδο του επιχειρηματία-ιδιοκτήτη μπορούν να επηρεασθούν: 

– Χρησιμοποίηση Συμβούλων 

– Μακροπρόθεσμος προσανατολισμός της επιχείρησης 

– Υπολογισμός οικονομικού οφέλους 

– Εξασφάλιση της χρηματοδότησης 

– Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (CLUSTERS) 

– Ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού 

– Βελτίωση της οργάνωσης 

– Μάρκετινγκ 

– Εισαγωγή τεχνολογίας CIM  

– Διοίκηση της επιχείρησης 

– Έλεγχος 

 

4.8 Προσδιορισμός στόχων 

Ένας επιχειρηματίας στην συνέντευξη μας είπε «Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ξέρει τι 

θέλει. Τις επιλογές πρέπει να τις κάνει ο ίδιος».  

Το ποια συστήματα CIM τελικά θα επιλεγούν εξαρτάται από τις ευκαιρίες και τους 

κινδύνους που έχουν εντοπισθεί σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.  Μέσω μιας μεθόδου 

ανίχνευσης στόχων (Προϊόντα/Στοχευόμενες Αγορές και ανταγωνιστική συμπεριφορά) 

μπορούν αυτά να εντοπισθούν, να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.  

Η διαμόρφωση συγκεκριμένων στόχων θα πρέπει να οδηγεί σε μακροπρόθεσμα θετικά 

αποτελέσματα μέσω της επιλογής της κατάλληλης λύσης CIM.  Η επιλογή αυτή θα πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης και να είναι η βέλτιστη οικονομική.  Οι στόχοι που 

τίθενται θα πρέπει να εκπληρώνουν και να εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 
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την επιτυχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών.  Ως στόχο θα πρέπει να ορίσει κανείς 

την επιθυμητή κατάσταση που θα προέλθει από τις ενέργειες που θα γίνουν και ο στόχος 

αυτός θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  (Hamel [62]) 

− Να στοχεύει στην μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης. 

− Να στοχεύει σε συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα. 

− Να ορίζει με ακρίβεια την κατάσταση και τα αποτελέσματα που αναμένεται να 

προέλθουν από ενέργειες που θα γίνουν. 

− Να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

− Ο κάθε στόχος να είναι σαφής και να περιγράφεται λεπτομερώς. 

− Να υπάρχει συγκεκριμένη ιδέα που πρέπει να μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν. 

Μπορεί όμως να υπάρχουν και πολλοί στόχοι μαζί σε ένα πολυσύνθετο πλέγμα στόχων. 

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει ν’ αναπτυχθεί ένα σύστημα που να λαμβάνει υπόψη όλους 

τους επιμέρους στόχους και να δίνει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μεθοδολογία 

στόχευσης τους. Στο Σχήμα 4.12 παρουσιάζεται μια τέτοια μεθοδολογία: 

Όραμα και
αρχική ιδέα

Ανάλυση
περιβάλλοντος

Ανάλυση
επιχείρησης

Στόχοι Προϊόντος/Αγοράς

Συμπεριφορά
Ανταγωνιτικότητας

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

 
Σχήμα 4.12: Ανάπτυξη στόχων 

Θα πρέπει να προσεχθεί ώστε με  την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM  να μην 

εξυπηρετούνται μόνον πρόσκαιροι στόχοι αλλά να αντιμετωπίζονται μακροχρόνιοι στόχοι της 

επιχείρησης, αλλιώς θα επιτευχθεί μόνον μια αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων 

λειτουργιών.  Αυτό δεν εξυπηρετεί τους συνολικούς στόχους της επιχείρησης, οι οποίοι 

πρέπει να συνθέτουν την υπάρχουσα κατάσταση με την μακροπρόθεσμη εξέλιξη της 
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επιχείρησης και την επίτευξη μελλοντικών στόχων. Έτσι η επιχείρηση θα βελτιώσει 

διαχρονικά την ανταγωνιστικότητα της και την μακροχρόνια αποδοτικότητά της. Οι 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων και 

της κατάλληλης επιλογής συστήματος CIM μπορούν να βοηθήσουν  τον επιχειρηματία να 

πάρει τις σωστές αποφάσεις. 

Στο Σχήμα 4.13 παρουσιάζεται η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης CIM η οποία 

ξεκινάει από το όραμα και την αρχική ιδέα, παίρνει υπόψη την ανάλυση ευκαιριών/κινδύνων 

καθώς και τις προσδοκίες αποτελεσμάτων και τελικά καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο 

μοντέλο εκπλήρωσης των στόχων. 

Όραμα
Σύλληψη
ιδέας

Ευκαιρίες και
Κίνδυνοι

Προσδοκόμενα
οικονομικά οφέλη

Προϊόντα/Αγορά

Λύση CIM Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη
Ικανοτήτων

 
Σχήμα 4.13: Βήματα από το όραμα μέχρι την λύση CIM 

 

4.8.1 Όραμα και σύλληψη της ιδέας 

Πριν ακόμα αποφασιστεί τι μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την μακροπρόθεσμη 

στρατηγική της επιχείρησης, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι στόχοι που θέτουν ο 

επιχειρηματίας, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.  Μερικές φορές δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς να συνδέονται αυτά με τους 

ολοκληρωμένους στόχους της επιχείρησης.  Αυτά τα δύο θα πρέπει να λαμβάνονται 

παράλληλα υπόψη, ώστε να γίνει σωστή επιλογή των μέσων.  Ο Bleicher [15] αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Τελειότητα στην επιλογή των μέσων σε συνδυασμό με λανθασμένη 

επιλογή στόχων χαρακτηρίζουν την εποχή».  Αυτό το απόφθεγμα προέρχεται από τον Albert  

Einstein. 

 

4.8.1.1 Τι είναι όραμα σε μια επιχείρηση 
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Σε συνέντευξη με έναν επιχειρηματία ειπώθηκε χαρακτηριστικά:  «Λείπουν τα οράματα 

στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Συνήθως αντιγράφουμε ο ένας τον άλλο ή βλέπουμε τι γίνεται 

στις άλλες χώρες. Δεν γνωρίζουμε προς τα πού να κατευθυνθούμε». 

Το επιχειρηματικό όραμα στηρίζεται στη διορατικότητα του επιχειρηματία, σε 

συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη αντίληψη της αποστολής και της μελλοντικής εξέλιξης της 

επιχείρησης. Ο Hinterhuber [69] αναφέρει χαρακτηριστικά:  «Εν αρχή μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, στο κέντρο των σκέψεων του επιχειρηματία, θα πρέπει να υπάρχει ένα 

όραμα». 

Ο Gottlieb Daimler είχε ένα όραμα να σχεδιάσει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που 

θα χρησιμοποιούνταν για το αυτοκίνητο και θα αντικαθιστούσε τα άλογα. Ο Ναπολέων είχε 

όραμα να δημιουργήσει μια ενωμένη Ευρώπη με γαλλική ηγεσία.  

Το όραμα κινητοποιεί και τους εργαζόμενους και τους δημιουργεί τη θέληση και τη 

δύναμη για την επιτυχία της επιχείρησης, από την οποία προκύπτουν οφέλη και γι’ αυτούς. 

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργούν οράματα αλλά και ολόκληροι παραγωγικοί 

κλάδοι θα πρέπει να οραματίζονται την εξέλιξη του κλάδου με καινοτομικά κριτήρια. Ακόμα 

και οι συγκυριακά πετυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν οράματα γιατί η πρόσκαιρη 

επιτυχία τους μελλοντικά μπορεί να ξεπεραστεί και η επιχείρηση να απαξιωθεί. Θα πρέπει να 

τίθενται συνεχώς νέοι στόχοι και να υπάρχει συνεχής εξέλιξη τόσο στην διοικητική και 

παραγωγική δομή όσο και στην ανανέωση των προϊόντων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν και αρκετοί πετυχημένοι κυρίως επιχειρηματίες, που διαθέτουν οράματα και 

που σ’ αυτά κυρίως στηρίχθηκε η επιτυχία των επιχειρήσεών τους. Μερικοί μάλιστα 

ταυτίζουν τα οράματα τους με τους σκοπούς της ζωής τους. 

 

4.8.1.2 Επιδράσεις που προέρχονται από τα Οράματα 

Το όραμα μπορεί να παρομοιαστεί με έναν συγκεντρωτικό φακό. Εάν συγκεντρωθούν 

όλες οι δυνάμεις και δυνατότητες της επιχείρησης σε ένα όραμα, όπως οι ακτίνες του φωτός, 

τότε έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Έτσι όλες οι ενέργειες επικεντρώνονται σε έναν σκοπό 

και αυτό δημιουργεί τις καλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Επίσης αυτό επιδρά όχι μόνον στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης αλλά και σε μία βέλτιστη λύση της τεχνολογίας CIM. 

Οι επιδράσεις που προκύπτουν επίσης στον επιχειρηματία αλλά και στους 

εργαζόμενους μπορεί να είναι: 

− Ενθουσιασμός και βελτίωση του κλίματος συνεργασίας. 
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− Συνειδητοποιημένη συμμετοχή των εργαζομένων και διαμόρφωση κοινών στόχων 

με τον επιχειρηματία. 

− Προσανατολισμό σε μακροπρόθεσμους στόχους που λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις 

της αγοράς. 

− Αναγνώριση στόχων και ανάπτυξη ικανοτήτων. 

− Προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 

− Δημιουργία κινήτρων. 

− Δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας. 

− Προβάδισμα έναντι των άλλων επιχειρήσεων, εξασφάλιση βιωσιμότητας. 

Τέλος, το όραμα του επιχειρηματία θα πρέπει να υποβοηθήσει στον προσανατολισμό 

της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει όραμα θα πρέπει αυτό να δημιουργηθεί και 

το πώς θα συμβεί αυτό περιγράφεται παρακάτω. 

 

4.8.1.3 Πώς δημιουργείται ένα όραμα 

Ένας επιχειρηματίας στην συνέντευξή του αναφέρει: «Ο επιχειρηματίας πρέπει να 

μάθει να σκέπτεται επιχειρηματικά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα 

να μην ακολουθεί την συμβατική πεπατημένη οδό. Θα πρέπει συνεχώς να σκέπτεται, να 

αναπτύσσει νέα προϊόντα και να ανανεώνει συνεχώς την τεχνολογία γιατί αλλιώς θα 

παραμείνει στάσιμος και θα ξεπεραστεί από τους ανταγωνιστές του». 

Δεν υπάρχει τρόπος και μέθοδος που να διδάσκει πως μπορεί κανείς να δημιουργήσει 

οράματα. Αυτό απαιτεί ικανότητες δημιουργικότητας, επιχειρηματικότητας και 

διορατικότητας. Ο Hinterhuber [69] στο βιβλίο του προσπαθεί να δώσει κάποιες οδηγίες για 

το πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει οράματα. Χωρίζει αυτές σε θετικές, δηλ. αυτές που 

πρέπει να ακολουθηθούν και σε αρνητικές, δηλ. αυτές που πρέπει να αποφευχθούν: 

ΘΕΤΙΚΕΣ 

1. Να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες. Ακόμα και αν δεν έχεις κλίση σ’ αυτό, προσπάθησε. 

2. Σκέψου πάντα εναλλακτικές λύσεις σ’ αυτό που κάνεις, αμφισβήτησε την ορθότητα 

αυτού που κάνεις μέχρι τώρα.  

3. Απέκτησε εμπειρίες, δημιούργησε νέες σκέψεις. 

4. Σκέψου θετικά, ακόμα και στις αποτυχίες σου μην απογοητεύεσαι. 

5. Να παρακολουθείς αυτά που συμβαίνουν γύρω σου και να τα παρατηρείς προσεκτικά. 

Συγκεντρώσου πνευματικά, αυτό αποτελεί την απαρχή δημιουργίας οράματος. 

6. Μπες στην θέση των ανταγωνιστών σου. Τι θα έκανες εσύ στην θέση τους. 
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7. Εάν ξεκινούσες την επιχείρησή σου από την αρχή, τι στόχους θα έβαζες και τι 

ενέργειες θα έκανες. 

8. Εάν κάνεις απολογισμό σ’ αυτά που έκανες μέχρι τώρα διαπιστώνεις ότι είναι σωστά; 

τι λάθη έχεις κάνει μέχρι τώρα; 

9. Θέσε ένα όραμα το οποίο ανταποκρίνεται στις δυνατότητές σου. 

10. Να έχεις καλή διάθεση και να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου με χαρά. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

1. Να αποφεύγεις τα αρνητικά συναισθήματα (φθόνο, αυτολύπηση κ.τ.λ.). 

2. Μην απογοητεύεσαι από τα λάθη σου. 

3. Μην δένεσαι με τα πράγματα για να μην εξαρτάσαι από αυτά. 

4. Μην αντιγράφεις τους άλλους, ακολούθησε τις δικές σου επιλογές. 

Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί ότι τα οράματα συνήθως τα διαμορφώνει ο επιχειρηματίας-

ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας συνήθως τα κρατάει για τον εαυτό του 

και δεν τα εξωτερικεύει. 

 

4.8.2 Σύλληψη αρχικής ιδέας 

Το όραμα μπορεί και μετατρέπεται σε μια αρχική ιδέα όταν περιγραφεί με μια 

συγκεκριμένη πρόθεση δημιουργίας ενός νέου προϊόντος ή μια αλλαγή στην λειτουργία της 

επιχείρησης γενικότερα. 

 

4.8.2.1 Περιγραφή μιας αρχικής ιδέας, ως επακόλουθο ενός οράματος 

 Παραδείγματα τέτοιων ιδεών μπορεί να είναι: 

− Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι (GOODY’S) 

− Πρωτοπόροι στα Στεγαστικά Δάνεια (Τράπεζα) 

− Nobody knows the hamburger business better than we do (Mc Donald’s) 

Συλλαμβάνοντας την αρχική ιδέα, ο επιχειρηματίας έχει αρχίσει να καθορίζει τους 

στόχους και σκοπούς της επιχείρησής του. 

 

4.8.2.2 Συγκεκριμενοποίηση της ιδέας 

 Στην φάση που το όραμα θα πρέπει να μετατραπεί σε υλοποιούμενη ιδέα, θα πρέπει 

καταρχήν να ερευνηθούν οι ευκαιρίες και οι προοπτικές επιτυχίας που δημιουργούνται καθώς 

και ν’ αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν σε περίπτωση 
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αποτυχίας. Γι’ αυτό θα πρέπει η αρχική ιδέα να συγκεκριμενοποιηθεί. Αυτό θα πρέπει να 

γίνει απαντώντας ο επιχειρηματίας τις τρεις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποια είναι τα προϊόντα που θα παραχθούν και σε ποιες αγορές στοχεύει η επιχείρηση 

μ’ αυτά; 

2. Ποιες βασικές κατευθύνσεις πρέπει να δημιουργήσει η επιχείρηση, ποιες ικανότητες 

πρέπει ν’ αναπτύξει και με ποιο τρόπο θα ξεχωρίσει και θα είναι μπροστά από όλες τις 

άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις; Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει για να πετύχει 

τους παραπάνω στόχους; 

3. Με ποιο τρόπο ο επιχειρηματίας θα θέσει τους προς επίτευξη στόχους και ποια 

συμπεριφορά ανταγωνισμού θα αναπτύξει;  

Όλες οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο της 

επιχείρησης. Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι στόχοι θα μπορούν να τεθούν ανά παραγωγικό 

τμήμα ή προϊόν, επειδή τα κριτήρια και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τα προϊόντα που θα παραχθούν. Επίσης πρέπει να οριστούν οι  

στοχευόμενες αγορές καθώς επίσης και η συμπεριφορά και τακτική αντιμετώπισης της 

ανταγωνιστικότητας. 

 

Όραμα
Σύλληψη
ιδέας

Ευκαιρίες και
Κίνδυνοι

Προσδοκόμενα
οικονομικά οφέλη

Προϊόντα/Αγορά

Λύση CIM Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη
Ικανοτήτων

 
Σχήμα 4.14: Από την σύλληψη της ιδέας στο προϊόν και στην στόχευση αγοράς 

 

4.8.3 Προϊόντα/Στόχοι Αγοράς 

Καταρχήν θα πρέπει να αντληθούν και να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα που 

έχουν προκύψει από την ανάλυση περιβάλλοντος και από την ανάλυση της επιχείρησης. 

Επίσης από την καταγραφή των ευκαιριών και των κινδύνων, καθώς και την επιλεγμένη από 

τον επιχειρηματία μακροπρόθεσμη στρατηγική, θα πρέπει να γίνει η πρώτη προσέγγιση για 

συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία σχεδιάζει να παράγει η επιχείρηση καθώς και οι αγορές στις 
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οποίες στοχεύει. Ενώ στην σύλληψη της ιδέας αρκούν καταρχήν τα ποιοτικά κριτήρια που 

τίθενται για την υλοποίηση στόχων, εδώ θα πρέπει να αναπτυχθούν και να ληφθούν υπόψη 

και τα ποσοτικά κριτήρια (π.χ. προ-κοστολόγηση κ.τ.λ.). Αυτό διευκολύνει αργότερα τον 

έλεγχο της υλοποίησης των στόχων. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια πρώτη εκτίμηση των 

μέσων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των στόχων. 

Ως στόχους σε σχέση με τα προϊόντα και την αγορά στην οποία στοχεύουν θα πρέπει ο 

επιχειρηματίας να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων δυνατοτήτων. Ο συνδυασμός αυτών προκύπτει 

από τα ήδη παραγόμενα προϊόντα και τα νέα που σκοπεύει να παράξει καθώς και από τις 

υπάρχουσες και τις μελλοντικές αγορές. Στον Πίνακα 4.13 απεικονίζονται οι τέσσερις αυτές 

δυνατές επιλογές. 

 Υπάρχοντα προϊόντα Νέα προϊόντα 

Υπάρχουσες αγορές Επέκταση αγοράς 

Αύξηση μεριδίου 

Ανάπτυξη προϊόντων 

Νέες αγορές Ανάπτυξη αγορών Διαφοροποίηση  

Πίνακας 4.13: Συνδυασμοί Δυνατοτήτων 

(α) Επέκταση αγοράς-Αύξηση μεριδίου 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να παραμείνει στα υπάρχοντα προϊόντα και να 

εξυπηρετεί τις υπάρχουσες αγορές, τότε θα πρέπει να προσπαθήσει να κερδίσει ένα 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 

ενέργειες: 

− Εντατικοποίηση της εξυπηρέτησης της αγοράς π.χ. εντατικοποίηση της διαφήμισης. 

− Αλλαγή εξωτερικής εμφάνισης των προϊόντων. 

− Αντιγραφή προϊόντων από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις του εσωτερικού και 

εξωτερικού. 

− Μείωση τιμών. 

− Βελτίωση της ποιότητας. 

− Κίνητρα για αύξηση πωλήσεων, καλύτερους τρόπους πληρωμής. 

− Μικρή διαφοροποίηση των μοντέλων. 

 

(β) Ανάπτυξη προϊόντων 

Θέλει ο επιχειρηματίας να αναπτύξει νέα προϊόντα ή να αυξήσει τον αριθμό των 

παραλλαγών των ήδη παραγόμενων προϊόντων, τότε θα πρέπει να σχεδιάσει αυτά και να 

συμπληρώσει πιθανώς τον παραγωγικό εξοπλισμό που απαιτείται για την παραγωγή των νέων 
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προϊόντων (π.χ. επιχείρηση που παράγει ξύλινες κουζίνες μπορεί να επεκταθεί και σε 

παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων για κατοικίες). 

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μεθόδους, την 

«προς τα μπρος ολοκλήρωση» και την «προς τα πίσω ολοκλήρωση». Εδώ αναφερόμαστε 

κυρίως στην συμπλήρωση της υπάρχουσας γκάμας προϊόντων με συμπληρωματικά μοντέλα. 

 «Προς τα μπρος ολοκλήρωση» 

Σ’ αυτήν την περίπτωση όλες οι ενέργειές μας κατευθύνονται προς τον πελάτη-

καταναλωτή. Διευρύνεται ο κύκλος των πελατών και ενεργοποιούμαστε ακόμα και στην 

λιανική πώληση αντί να αρκούμαστε μόνον στην χονδρική. Ανοίγουμε καταστήματα λιανικής 

σε διάφορες πόλεις κυρίως εκεί που δεν έχουμε πελάτες χονδρικής και προσφέρουμε τα 

προϊόντα της επιχείρησης σε ειδικές τιμές εργοστασίου. Αυτό βελτιώνει πολύ και το Cash-

Flow της επιχείρησης, διότι οι πωλήσεις στην λιανική πώληση γίνονται κυρίως τοις 

μετρητοίς. Επίσης αναλαμβάνουμε την πώληση και άλλων συγγενών παρεμφερών προϊόντων 

για να αυξηθεί ο όγκος των πωλήσεων και να κερδίσουμε και νέους πελάτες. 

«Προς τα πίσω Ολοκλήρωση» 

Σ’ αυτήν την περίπτωση στρέφουμε την προσοχή μας στην αγορά πρώτων υλών και 

εστιάζουμε την προσοχή μας στους προμηθευτές της επιχείρησης. Αναζητούμε νέους 

προμηθευτές με ευνοϊκότερους όρους πληρωμής, καλύτερη ποιότητα και χρόνους παράδοσης 

καθώς επίσης και νέα υλικά για την κατασκευή των προϊόντων. Επίσης, εάν αυτό είναι εφικτό 

και συμφέρει, μειώνουμε την αγορά ημιέτοιμων εξαρτημάτων και προσπαθούμε να 

καθετοποιήσουμε την παραγωγή από την αγορά πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν οι μεσάζοντες και η επιχείρηση 

εκτός από παραγωγή προϊόντων να επεκταθεί και σε παροχή υπηρεσιών. Επιτυχές είναι το 

παράδειγμα της Γερμανικής εταιρείας KAESER, κατασκευάστρια αεροσυμπιεστών, που αντί 

να πουλάει αεροσυμπιεστές, τους εγκαθιστά δωρεάν, κοστολογεί και πουλάει τον πεπιεσμένο 

αέρα (λίτρο/μήνα). Άλλο παράδειγμα αποτελούν τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Επίσης 

επιχειρήσεις που κατασκευάζουν έπιπλα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εσωτερικής 

αρχιτεκτονικής στους τελικούς καταναλωτές τους, δημιουργώντας αντίστοιχο τμήμα στην 

επιχείρηση. 

 

(γ) Ανάπτυξη αγορών 

Εάν στα σχέδια του επιχειρηματία είναι με τα υπάρχοντα προϊόντα να αναπτύξει νέες 

αγορές και να διεισδύει σ’ αυτές, τότε θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση ευκαιρίες/κίνδυνοι. Δεν αρκείται μόνον στους υπάρχοντες πελάτες όσο και αν αυτοί 
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είναι ευχαριστημένοι αλλά αναζητεί νέους, τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Για 

τις Ελληνικές ΜΜΕ και ιδιαίτερα αυτές της Β. Ελλάδας παρουσιάζονται ευκαιρίες να 

διεισδύσουν στις χώρες των Βαλκανίων. Επίσης λόγω της ελεύθερης διακίνησης των 

προϊόντων χωρίς δασμούς στις 25  χώρες της Ε.Ε. μπορούν να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους 

προς αυτές. 

Για την ανάπτυξη νέων αγορών υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: 

− Να γίνει μελέτη επέκτασης και διείσδυσης σε νέες αγορές. 

− Να ανιχνευθούν ομάδες πολιτών που εν δυνάμει μπορούν να γίνουν νέοι πελάτες με 

κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια (π.χ. περιοχές με μικρότερη ανεργία, πληθυσμοί 

υψηλού εισοδήματος). 

− Ανίχνευση και δημιουργία νέων εμπορικών δικτύων. 

− Δημιουργία νέων αναγκών. 

− Παροχή υπηρεσιών που θα συνοδεύει την πώληση του προϊόντος. 

 

(δ) Διαφοροποίηση 

Ο επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει την πιο πολύπλοκη και σύνθετη κατάσταση. 

Συνδυάζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων με σύγχρονο στόχο την ανίχνευση και την 

διείσδυση σε νέες αγορές. Αυτό τον διαφοροποιεί και από τις υπάρχουσες σημερινές 

συμβατικές τακτικές. Η επιλογή αυτή είναι η πιο δύσκολη, δημιουργεί βέβαια μεγάλες 

ευκαιρίες αλλά εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους. 

Έχει αναλυθεί ήδη ότι υπάρχουν δύο είδη από ευελιξίες στις επιχειρήσεις, η εσωτερική 

ευελιξία η οποία αφορά την ενδοεπιχειρησιακή ευελιξία των λειτουργιών της επιχείρησης με 

στόχο την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων και ικανοποίηση διαφορετικών αγορών και η 

ευελιξία αποφάσεων και εξωτερικής συμπεριφοράς. Στην προκείμενη περίπτωση η 

διαφοροποίηση απαιτεί και τις δύο μορφές ευελιξίας. 

Η τεχνολογία CIM αποτελεί βασική και σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσει η 

επιχείρηση να λειτουργήσει με την μορφή της διαφοροποίησης, γιατί μ’ αυτήν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι νέες προκλήσεις που δημιουργούνται με την διαφοροποίηση 

(Νέα προϊόντα-Νέες αγορές). 

 

4.8.3.1 Εκπόνηση Μελέτης-Ανάλυσης οφέλους αξιών 

Ο Brauchlin [19] προτείνει την εκπόνηση μελέτης-ανάλυσης οφέλους αξιών, σε 

περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία και ανασφάλεια στον επιχειρηματία. Εάν αυτός δεν είναι 
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πεπεισμένος και αποφασισμένος για τον μακροχρόνιο προσανατολισμό της επιχείρησής του, 

τότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να έχει περισσότερες 

εναλλακτικές λύσεις και να επιλέξει μια από αυτές. Αυτό δυσχεραίνει και κάνει πιο 

χρονοβόρα την λήψη της κατάλληλης απόφασης όμως εξυπηρετεί την ανεύρεση της σωστής 

επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά κριτήρια. 

Σε μια ανάλυση οφέλους αξιών συγκρίνονται οι διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές 

μεταξύ τους με βάση διαφορετικά κριτήρια. Για κάθε κριτήριο ορίζεται ένας συντελεστής 

βαρύτητας. Για να είναι επιτυχής η ανάλυση θα πρέπει οι συντελεστές βαρύτητας να 

καθοριστούν από την ομάδα έργου και να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις από τα 

διαφορετικά εξειδικευμένα μέλη της Ομάδας. Αυτό προτείνει και ο καθηγητής Schuh του 

Πανεπιστημίου του St. Gallen της Ελβετίας. Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας 

μπορεί να γίνει κάθε φορά η σύγκριση μεταξύ δύο κριτηρίων. Μ’ αυτό τον τρόπο υπάρχει μια 

πιο βελτιωμένη μέθοδος, όμως πάντα εξαρτάται από τα υποκειμενικά κριτήρια των μελών της 

ομάδας, που τα αξιολογεί και αποφασίζει για την τιμή που θα δοθεί σε κάθε συντελεστή 

βαρύτητας. Αφού έχουν καθοριστεί οι συντελεστές βαρύτητας στη συνέχεια σε κάθε 

εναλλακτική επιλογή και για κάθε κριτήριο δίνεται ένας βαθμός. Οι συντελεστές βαρύτητας 

πολλαπλασιάζονται με την βαθμολογία και το γινόμενο αναγράφεται για κάθε κριτήριο στην 

αντίστοιχη στήλη των δυνατών εναλλακτικών επιλογών. Το άθροισμα των επιμέρους 

αποτελεσμάτων μας δίνει την συνολική βαθμολογία και ονομάζεται βαθμός ικανοποίησης. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η μέθοδος είναι καθαρά εμπειρική αφού τόσο οι συντελεστές 

βαρύτητας όσο και οι βαθμολογίες είναι τελείως υποκειμενικές. 

Ο Πίνακας 4.14 απεικονίζει ενδεικτικά μια τέτοια ανάλυση οφέλους αξιών με κάποια 

κριτήρια, τα οποία βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν από επιχείρηση σε επιχείρηση και 

να επεκταθούν. Ο Brauchlin [19] προτείνει τη χρήση πέντε έως δέκα κριτηρίων σε μια τέτοια 

ανάλυση. Τα κριτήρια και οι τιμές του πίνακα αποτελούν παράδειγμα για να γίνει κατανοητή 

η χρήση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι συντελεστές βαρύτητας ανήκουν σε μια 

κλίμακα 1-5. Το ίδιο και η βαθμολογία (μόρια) των εναλλακτικών επιλογών.  

Όπως έχει τονιστεί ένα από τα σημαντικά κριτήρια για την λήψη απόφασης από τον 

επιχειρηματία είναι η ύπαρξη οράματος. Βεβαίως επίσης σημαντικά είναι και τα κριτήρια των 

ευκαιριών/κινδύνων. Στην ανάλυση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.14 λήφθηκαν υπόψη 

τα εξής κριτήρια:  

− Έχει επιτευχθεί η πραγμάτωση του οράματος με την βοήθεια των εναλλακτικών 

λύσεων; 
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− Μπορούν να αξιοποιηθούν οι δημιουργούμενες εναλλακτικές λύσεις; 

− Μπορούν να ενσωματωθούν τα εξωτερικά και εσωτερικά συγκριτικά πλεονεκτήματα  

της επιχείρησης; 

− Υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι για την υλοποίηση των εναλλακτικών επιλογών; 

− Συμβαδίζουν οι εναλλακτικές επιλογές με τις οικονομικές προσδοκίες του 

επιχειρηματία; 

Κριτήρια  Συντελεστής 

Βαρύτητας 

 

Επέκταση 

αγοράς 

Ανάπτυξη 

προϊόντων 

Ανάπτυξη 

αγορών 

Διαφοροποίηση 

 Β Μόρια 

(Μ) 

Γινόμενο 

(Β*M) 

Μ Β*M Μ Β*M Μ Β*M 

Είναι 

υλοποιήσιμο 

το πρόγραμμα 

5 3 15 5 25 3 15 3 15 

Υπάρχουν 

ευκαιρίες 

3 3 9 4 12 2 6 5 15 

Αποφυγή 

κινδύνων 

2 2 4 2 4 4 8 3 6 

Αξιοποίηση 

δυναμικού 

δυνατοτήτων 

3 4 12 3 9 2 6 4 12 

Οικονομική 

Αποδοτικότητα 

5 3 15 5 25 2 10 2 10 

Υπάρχουν 

οι απαραίτητοι 

πόροι 

4 5 20 3 12 2 8 1 4 

Σύνολο 

μορίων 

  75  87  53  62 

Πίνακας 4.14: Ανάλυσης Οφέλους Αξιών για την επιλογή Προϊόντων/Αγορών 

Παρακάτω γίνονται σκέψεις για τους συσχετισμούς που μπορούν να γίνουν μεταξύ των 

οικονομικών προσδοκιών και των στόχων που τίθενται από την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και των αγορών που στοχεύονται με αυτά. Θα πρέπει επιπρόσθετα να ορισθούν και 

συμπληρωματικά κριτήρια και να δοθεί προτεραιότητα στα κριτήρια, τα οποία οπωσδήποτε 

θα πρέπει να υπάρχουν για να έχουμε εξασφαλισμένη επιτυχία. Εάν από την παραπάνω 
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ανάλυση προκύψει ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο αποφασίζεται να παραχθεί και έχουν 

εντοπισθεί οι αγορές στις οποίες στοχεύει, τότε έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η εξέταση των 

εναλλακτικών επιλογών. Επίσης, εάν τα αποτελέσματα από την ανάλυση οφέλους αξιών 

έχουμε δύο εναλλακτικές προτάσεις με βαθμολογία σχεδόν ίδια, τότε μπορούμε να 

προσθέσουμε και άλλα κριτήρια ή και να κάνουμε την έρευνα πιο λεπτομερή. Σ’ αυτή την 

περίπτωση μπορούμε να κάνουμε την σύγκριση μόνον μεταξύ δύο εναλλακτικών επιλογών. 

Για να βοηθηθούμε να συγκρίνουμε αυτές τις δύο επιλογές μπορούμε ν’ αυξήσουμε τον 

μέγιστο αριθμό μορίων από 5 σε 10. Οι οικονομικές προσδοκίες του επιχειρηματία από την 

επιλογή και υλοποίηση μιας από τις εναλλακτικές λύσεις είναι καθοριστικής σημασίας, διότι 

απ’ αυτό καθορίζεται η αναμενόμενη επιτυχία της επιχείρησης αλλά και η αποφυγή ρίσκου. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο έχουν περιγραφεί οι τύποι των επιχειρηματιών. Στον Πίνακα 

4.15 περιγράφονται οι σχέσεις μεταξύ των δυνατοτήτων και των προσδοκιών του 

επιχειρηματία με την μακροπρόθεσμη στρατηγική που αποφασίζεται και χαράσσεται από την 

επιχείρηση. Δίνεται έτσι, ένα πρόσθετο βοήθημα στον επιχειρηματία για να εξετάσει τις 

επιδράσεις που θα έχει η στοχοθέτηση ενός προϊόντος και η αγορά που στοχεύει, ανάλογα με 

τον τύπο του επιχειρηματία (Bamberg & Pleitner [7]). 

Τύπος επιχειρηματία  Προϊόν/Αγορά 

Πρωτοπόρος και Συνδυαστικός Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η δημιουργία 

νέων αγορών είναι πρώτης προτεραιότητας. 

Ρουτινιάρης και Οργανωτικός Η βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων και η 

εντατικοποιημένη αξιοποίηση των υπαρχόντων 

αγορών είναι πρώτης προτεραιότητας. 

Πίνακας 4.15: Τυπολογία επιχειρηματιών σε συσχετισμό με Προϊόν/Αγορά 

Οι τύποι επιχειρηματιών Πρωτοπόρος και Συνδυαστικός ενδιαφέρονται για 

νεωτερισμούς και βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Είναι έτοιμοι για 

καινοτομίες και σκέπτονται έντονα επιχειρηματικά. Ως στόχους θέτουν την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, την διείσδυση σε νέες αγορές, και τείνουν προς την διαφοροποίηση έναντι των 

άλλων. 

Απ’ την άλλη πλευρά ο ρουτινιάρης και ο οργανωτικός, στηριζόμενοι στην αναλυτική 

σκέψη και συμπεριφορά, είναι κατάλληλοι για την πιο αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης 

στα πλαίσια της υπάρχουσας κατάστασης. Γνωρίζουν και ελέγχουν πολύ καλά την επιχείρησή 

τους και δεν αναλαμβάνουν μεγάλα ρίσκα σε σχέση με τους στόχους Προϊόν/Αγορά. 
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Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω συμπεράσματα δεν είναι απόλυτα και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ιδιομορφίες των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Η 

σύγκριση μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών γίνεται πάντοτε σχετικά με τα κριτήρια, τα 

οποία αποφασίζει ο ίδιος ο επιχειρηματίας και η μοριοδότηση είναι υποκειμενική. Αποτελεί 

όμως ένα σημαντικό εργαλείο για τον επιχειρηματία, επειδή τον καθοδηγεί μεθοδικά να 

καταγράψει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής του αλλά και του εαυτού του. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε αξιόπιστα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν 

να χαράξει την μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησής του. 

 

4.8.4 Συμπεριφορά σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα 

Πώς μπορούν να τεθούν και να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι 

Προϊόντος/Αγοράς; ποιες είναι οι απαραίτητες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και ποιες 

ενέργειες πρέπει να γίνουν; πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός; Λαμβάνοντας 

υπόψη τους στόχους Προϊόν/Αγορά και τις οικονομικές προσδοκίες του επιχειρηματία μπορεί 

να διαμορφωθεί μια κατάλληλη συμπεριφορά. 

Όραμα
Σύλληψη
ιδέας

Ευκαιρίες και
Κίνδυνοι

Προσδοκόμενα
οικονομικά οφέλη

Προϊόντα/Αγορά

Λύση CIM Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη
Ικανοτήτων

 
Σχήμα 4.15: Από το Προϊόν/Αγορά στην Ανταγωνιστικότητα 

Η συμπεριφορά της επιχείρησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα περιγράφει τον 

τρόπο που η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό (Porter [114]). Θα μπορούσε κανείς 

για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού να χρησιμοποιήσει αντί του όρου συμπεριφορά τον 

όρο στρατηγική. Ο καθηγητής Scheer αναφέρει ότι η συμπεριφορά πρέπει να δημιουργεί την 

ικανότητα να αμυνόμαστε και να αντιμετωπίζουμε και επιθετικά τους ανταγωνιστές μας. Θα 

πρέπει να βρεθούν τρόποι επηρεασμού και αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. Επειδή ο 

ανταγωνισμός και οι στόχοι Προϊόν/Αγοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και 
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αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, εμφανίζονται στο συνολικό μοντέλο για την τεχνολογία 

CIM ως αλληλοεπιδρώμενα μεγέθη. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης του ανταγωνισμού: α) Κύριο βάρος στην 

δημιουργία χαμηλών ανταγωνιστικών τιμών, β)  διαφοροποίηση από τους άλλους 

ανταγωνιστές στα παραγόμενα προϊόντα, και γ) εστίαση της επιχείρησης σε κυρίαρχους 

τομείς. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους που μπορούν να 

υιοθετηθούν. 

 Πρωτοπορία με χαμηλές 

τιμές 

Μοναδικότητα ως 

πλεονέκτημα ανταγωνισμού 

Στόχος το σύνολο 

της αγοράς 

Κυριαρχία στην αγορά 

λόγω τιμών 

Κυριαρχία λόγω  

διαφοροποίησης 

Στόχος ένα  

επιλεγμένο μέρος 

της αγοράς 

Επικέντρωση σε σημαντικούς για την επιχείρηση 

τομείς 

Πίνακας 4.16: Εναλλακτικοί τρόποι συμπεριφοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

(πηγή: Porter) 

 Η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μπορεί να χαρακτηριστεί από 

τα εξής: 

− Το στρατηγικό πλεονέκτημα που πρέπει να έχει το προϊόν είναι η μοναδικότητα, δηλ. 

να είναι το μόνο στην αγορά και ο καταναλωτής να μην μπορεί να το συγκρίνει με 

άλλο, ή να έχει την καλύτερη τιμή μεταξύ πολλών συγκρίσιμων προϊόντων που 

κυκλοφορούν στην αγορά από άλλους ανταγωνιστές. 

− Ο στρατηγικός στόχος επιλέγεται μεταξύ του να απευθύνεται η επιχείρηση στο 

σύνολο της αγοράς ή να στοχεύσει σε ένα μόνον μέρος της αγοράς. 

 

4.8.4.1 Διαφοροποίηση 

Ο επιχειρηματίας μπορεί να εστιάσει την προσοχή του και να ξεχωρίσει από τους 

άλλους ανταγωνιστές στοχεύοντας στην διαφοροποίηση. Το πλεονέκτημα σ’ αυτήν την 

περίπτωση είναι η μοναδικότητα στην αγορά (Scheer [126]). 

Ένας επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του «Έχω ξεχωρίσει στην αγορά με 

την ποιότητα, την ευελιξία και τα προϊόντα που παράγω». 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να διαφοροποιηθεί μια επιχείρηση από τις άλλες π.χ. 

όταν τα προϊόντα ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των καταναλωτών. 
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Μπορεί να ξεχωρίσει με την ποιοτική της πρωτοπορία. Μπορεί να προσφέρει παραλλαγές 

προϊόντων και να διαθέτει ευελιξία στην παραγωγή αλλά και γρήγορη εκτέλεση 

παραγγελιών. Μπορεί να έχει πολύ καλό σχεδιασμό (design), να κάνει καλή διαφήμιση. 

Επίσης να έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση και καλό service σε περίπτωση βλαβών ή 

απαιτούμενων διορθώσεων, να δίνει μακροχρόνια εγγύηση και να τηρεί τους όρους αυτής. Ο 

Porter [114] αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η επιχείρηση στην ιδανική περίπτωση πρέπει να 

διαφοροποιείται από τις άλλες σε πολλά επίπεδα».  

Ένας επιχειρηματίας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένας σύμβουλος επιχειρήσεων, ο 

οποίος προτείνει σε όλες τις επιχειρήσεις τα ίδια, δεν βοηθάει την επιχείρησή μου να 

ξεχωρίσει». 

Μέσω της διαφοροποίησης η επιχείρηση δημιουργεί μια ξεχωριστή εικόνα στους 

πελάτες της, αυτή της μοναδικότητας. Ο Porter [114] αναφέρει: «Η επιχείρηση θα πρέπει να 

εκπληρώνει αν είναι δυνατόν όλες τις επιθυμίες των πελατών της, ώστε να θεωρείται και να 

αναγνωρίζεται στον τομέα της ως μοναδική». Ο καθηγητής Scheer [126] αναφέρει επίσης: «Η 

επιχείρηση θα πρέπει να ξεχωρίσει από όλες τις άλλες και έτσι να μην μπορεί να γίνεται 

σύγκριση και να μην χρειάζεται να αντιπαρατίθεται μ’ αυτές». 

Οι πελάτες-καταναλωτές θα πρέπει να την εμπιστεύονται γιατί τους καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις τους ακόμα και εάν αυτές είναι πολύπλοκες και απαιτητικές. (π.χ. κατασκευαστής 

επίπλων κουζίνας που λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαίτερες επιθυμίες της νοικοκυράς). Το 

μοναδικό μειονέκτημα σ’ αυτή την περίπτωση είναι συνήθως οι υψηλές τιμές. Επομένως η 

επιχείρηση επιλέγει τις ομάδες πελατών με υψηλό βιοτικό επίπεδο και υψηλό εισόδημα. 

 

4.8.4.2 Κυριαρχία στην αγορά λόγω τιμών 

Σε αντίθεση με τη διαφοροποίηση, η επιχείρηση μπορεί να θέσει ως κύριο στόχο την 

πρωτοπορία και την κυριαρχία στην αγορά με επιθετική πολιτική μέσω των τιμών, 

κατασκευάζοντας προϊόντα χαμηλού κόστους. Η επίτευξη χαμηλών τιμών μπορεί να γίνει με 

την μαζικοποίηση της παραγωγής (Οικονομία Κλίμακας). Τα γενικά έξοδα μοιράζονται σε 

μεγαλύτερο αριθμό παραγόμενων προϊόντων, ώστε η συνολική τιμή να μειώνεται. H τιμή των 

προϊόντων εξαρτάται από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της επιχείρησης στην παραγωγή, 

τις ικανότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων, την αποδοτικότητα και την 

παραγωγικότητα, την καλύτερη διοίκηση παραγωγής, τον καλύτερο σχεδιασμό και τη 

γρηγορότερη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με την χρήση της 

τεχνολογίας CIM. Η επιχείρηση που στοχεύει στις χαμηλές τιμές συνήθως παράγει στάνταρ 

προϊόντα χωρίς ή με μικρές παραλλαγές και προσπαθεί να εξοικονομεί πόρους σε όλα τα 
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στάδια παραγωγής, από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την διάθεση και διανομή των 

προϊόντων της. Ως κυρίαρχο στόχο θέτει την αύξηση του μεριδίου της αγοράς με τις χαμηλές 

τιμές των προϊόντων της (π.χ. Super Market τροφίμων). Ο Porter [114]  αναφέρει: «Για να 

κατακτήσεις ηγετική θέση λόγω χαμηλών τιμών, θα πρέπει να ασκήσεις μια επιθετική 

πολιτική τιμών, η οποία θα προέρχεται από την βελτιστοποίηση της παραγωγικής δομής και 

του βέλτιστου μεγέθους και έτσι να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η τεχνογνωσία, να γίνεται αυστηρός έλεγχος 

των μεταβλητών συντελεστών κόστους, μείωση των γενικών εξόδων και να γίνεται καλύτερη 

επιλογή πελατών». Δεν πρέπει όμως να παραμεληθούν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, διότι υπάρχει κίνδυνος να απορριφθούν από τους πελάτες. Δεν πρέπει να 

χαρακτηρισθούν φτηνιάρικα και κατώτερης ποιότητας αλλά θα πρέπει να είναι ποιοτικά 

ισότιμα με αυτά των ανταγωνιστών αλλά σε χαμηλότερη τιμή. Ο Porter [114] αναφέρει 

επίσης: «Μόνον χαμηλές τιμές σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές δεν επαρκεί διότι αυτό 

μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην εικόνα της επιχείρησης. Θα πρέπει να συνδυάζεται 

καλή ποιότητα, καλό σέρβις, καλή εμφάνιση κ.τ.λ.». Εάν τα προϊόντα δεν είναι συγκρίσιμα 

με άλλα και δεν είναι αποδεκτά από τους καταναλωτές, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αποτυχίας 

της επιλεγμένης στρατηγικής της επιχείρησης. 

Εδώ φαίνεται και η μεγάλη σημασία της ευελιξίας. Εάν η πολιτική των χαμηλών τιμών 

συνδυαστεί με την ευελιξία της επιχείρησης και την μικρή διαφοροποίηση από τους 

ανταγωνιστές, τότε ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε απόλυτη 

επιτυχία. 

Από την πλευρά των πελατών-καταναλωτών είναι σημαντικό να αγοράζουν ένα προϊόν 

σε χαμηλή τιμή. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνισμού. Όταν 

οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι η χαμηλή τιμή προέρχεται από την μαζικοποίηση λίγων 

μοντέλων προϊόντων, τα οποία δεν επιβαρύνονται από υψηλά κόστη ανάπτυξης και είναι 

ποιοτικά αποδεκτά, τότε η επιχείρηση καθιερώνεται στην αγορά. Γνωρίζουν ότι δεν έχουν 

την δυνατότητα να ζητήσουν παραλλαγές, ούτε να θέσουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και 

συμβιβάζονται θέτοντας ως πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο την χαμηλή τιμή (π.χ. 

προκατασκευασμένα έπιπλα ΙΚΕΑ). 

Σ’ αυτήν την περίπτωση το βιοτικό επίπεδο του αγοραστικού κοινού είναι χαμηλό με 

μικρή αγοραστική δύναμη. Μερικές φορές η επιλογή αυτής της λύσης είναι και θέμα 

αναγκαιότητας για την επιβίωση της επιχείρησης. Σε συνέντευξη επιχειρηματίας ΜΜΕ 

αναφέρει: «Έκανα αυτή την επιλογή γιατί δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τις μεγάλες 

επιχειρήσεις και είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσω».  
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Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ευελιξία. Εάν οι απαιτήσεις 

ευελιξίας είναι μεγάλες σε συνδυασμό με μικρό χρόνο παράδοσης και μικρές παρτίδες 

παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με χαμηλές τιμές, τότε καταδεικνύεται άλλη μια 

φορά η χρησιμότητα της τεχνολογίας CIM. Ειδικά οι ΜΜΕ έχουν την ευελιξία ως συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 

4.8.4.3 Επικέντρωση σε σημαντικούς τομείς 

Ως τρίτη εναλλακτική επιλογή ο επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να κάνει 

συνδυασμό των δύο παραπάνω περιγραφικών επιλογών. Ανάμεσα όμως στην επιλογή για 

καθιέρωση ηγετικής θέσης μέσω χαμηλών τιμών και διαφοροποίησης υπάρχει μία αντίφαση. 

Η υιοθέτηση και των δύο επιλογών είναι θεωρητικά εφαρμόσιμη αλλά πρακτικά πολύ 

δύσκολη και προϋποθέτει μεγάλες οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. 

Ο Porter [114] για αυτή την περίπτωση αναφέρει: «Με την διαφοροποίηση 

αναγκαστικά δεν απευθυνόμαστε στο σύνολο της αγοράς. Η επιχείρηση κατέχει μια 

ξεχωριστή υψηλή θέση και λόγω των υψηλών τιμών δεν απευθύνεται σε όλα τα εισοδήματα. 

Το υψηλό κόστος δημιουργείται από τα έξοδα έρευνας, κόστος design, υψηλή ποιότητα, 

ακριβές πρώτες ύλες και ακριβή παροχή υπηρεσιών». 

Επίσης ρεαλιστικός στόχος είναι να περιοριστούμε μόνον σε ένα μερίδιο αγοράς. Με 

την συνειδητοποιημένη επιλογή ενός περιορισμένου μέρους της αγοράς μπορεί να 

συνδυαστεί η τακτική των χαμηλών τιμών αλλά και της διαφοροποίησης (βιοτεχνικές 

μονάδες). 

Όταν η επιχείρηση απευθύνεται σε μικρό αριθμό πελατών, τότε μπορεί να ικανοποιεί 

διαφορετικές επιθυμίες και απαιτήσεις των καταναλωτών. Συγχρόνως τα προϊόντα μπορούν 

να παράγονται πιο οικονομικά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Αυτό επιτυγχάνεται 

επειδή παράγει λιγότερα μοντέλα από τους ανταγωνιστές της, οι οποίοι έχουν να καλύψουν 

μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα πολλών διαφορετικών προϊόντων. Επειδή εξυπηρετούνται μόνον 

λίγοι πελάτες και δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιθυμίες, οι παραγωγικές δυνάμεις 

μπορούν να εστιαστούν μόνον σε λίγα προϊόντα και μ’ αυτόν τον τρόπο να παράγονται αυτά 

πιο οικονομικά. 

Η επιχείρηση μπορεί επίσης να επιλέξει μόνο συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και να 

εστιαστεί σ’ αυτά, π.χ. 

− Να επικεντρωθεί μόνον σε συγκεκριμένες περιοχές εάν είναι δυνατόν τοπικές για να 

μην υπάρχουν έξοδα μεταφοράς. 
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− Να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες, π.χ. νέους. 

− Να εξειδικευτεί σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, π.χ. έπιπλα γραφείου. 

− Να χρησιμοποιεί λίγα είδη πρώτων υλών για να μην έχει μεγάλα αποθέματα 

διαφορετικών πρώτων υλών. 

Αυτή η πολιτική πωλήσεων σε μικρά ειδικά τμήματα της αγοράς προϋποθέτει ότι 

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ καλοί πελάτες. Εάν επικεντρωθεί η επιχείρηση σε 

τέτοια τμήματα αγοράς και μπορεί να τα διατηρήσει, τότε σιγά σιγά να επεκταθεί και να  

δημιουργήσει έτσι πολύ καλές προϋποθέσεις επιτυχίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν καλά 

περιθώρια κέρδους και αποδοχή των τιμών. Επίσης η προμήθεια των πρώτων υλών δεν 

πρέπει να δημιουργεί προβλήματα. Η επιχείρηση θα πρέπει να μην είναι ευάλωτη στον 

ανταγωνισμό (Hinterhuber [69]).  

Αντιθέτως όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια συρρικνούμενη ή κορεσμένη 

αγορά, τότε δεν υπάρχουν περιθώρια κέρδους και η κατάσταση γίνεται κρίσιμη. Επίσης όταν 

έχουμε επικεντρωθεί σε ένα μόνον τμήμα της αγοράς και παρουσιαστεί πρόβλημα δεν 

μπορούμε εύκολα να μεταπηδήσουμε σε άλλο. 

Αυτή την συμπεριφορά την επιλέγουν μία στις δύο επιχειρήσεις. Αυτό καταφάνηκε από 

τις συνεντεύξεις που έγιναν στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Ο πελάτης επιλέγει την 

επιχείρηση επειδή προσφέρει ένα διαφοροποιούμενο προϊόν ή υπηρεσία και το προσφέρει σε 

αποδεκτή τιμή επειδή έχει επικεντρώσει την παραγωγική του δραστηριότητα σε λίγα 

επιλεγμένα προϊόντα. Έτσι είναι πιο αποδοτικός σε σχέση με τους ανταγωνιστές που 

ασχολούνται με την παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων. Το μειονέκτημα όμως που 

προκύπτει είναι ότι οι επιλογές του πελάτη είναι περιορισμένες, λόγω της μικρής γκάμας 

προϊόντων που προσφέρει η επιχείρηση (Porter [114]). 

Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να θέσει τους στόχους της ανάλογα με το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται και την εσωτερική δομή που διαθέτει, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα και οι αγορές στις 

οποίες στοχεύει είναι στενά συνδεδεμένα με τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει. Η 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς της και η αλληλεξάρτησή της από το προϊόν/αγορά 

αναλύονται παρακάτω. 

 

4.8.4.4 Εκπόνηση μιας ανάλυσης οφέλους αξιών 

Για την απαλοιφή πιθανών ανασφαλειών, ως προς την ορθότητα επιλογής της σωστής 

συμπεριφοράς αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια ανάλυση, 
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ανάλογη με αυτήν που έχει γίνει και για το προϊόν/αγορά. Με την βοήθεια των επιλεγμένων 

κριτηρίων προκύπτει ένα αποτέλεσμα για την σωστή επιλογή συμπεριφοράς. Και σ’ αυτήν 

την περίπτωση η επιλογή κριτηρίων είναι ελεύθερη. Θα πρέπει να επιλεγούν σε σχέση με το 

προϊόν/αγορά και να λάβουν υπόψη τις προσδοκίες οφέλους που έχει δημιουργήσει ο 

επιχειρηματίας. 
Βαρύτητα Επικέντρωση Διαφοροποίηση Κυριαρχία μέσω 

τιμών 

Κριτήρια 

Β Μ Β*Μ Μ Β*Μ Μ Β*Μ 

Επιθυμητή 

γκάμα 

προϊόντων 

5 3 15 5 25 1 5 

Επαρκεί το  

μέγεθος  

της αγοράς; 

2 1 2 3 6 5 10 

Υπάρχει  

ικανοποιητική 

 αύξηση 

αγοράς; 

3 5 15 3 9 1 3 

Λαμβάνονται 

υπόψη οι 

απαιτήσεις- 

επιθυμίες των 

καταναλωτών; 

2 5 10 5 10 2 4 

Εκπληρώνονται 

οικονομικές 

προσδοκίες; 

5 4 20 5 25 2 10 

Σύνολο μορίων   62  75  32 

Πίνακας 4.17: Ανάλυση οφέλους αξιών για την επιλογή της συμπεριφοράς έναντι του 

ανταγωνισμού 

Στα κριτήρια προσδίδονται συντελεστές βαρύτητας,  οι οποίοι αποφασίζονται από τον 

επιχειρηματία και την ομάδα έργου. Στον Πίνακα 4.17 δίνεται ένα παράδειγμα ανάλυσης 

οφέλους αξιών για την επιλογή της συμπεριφοράς έναντι του ανταγωνισμού. Πρόκειται για 

μια συγκεκριμένη επιχείρησης όπου οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολόγηση των 
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εναλλακτικών επιλογών (μοριοδότηση) έγινε με την συνδρομή του επιχειρηματία. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα η πιο κατάλληλη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού είναι η διαφοροποίηση. Για κάθε επιχείρηση όμως τα κριτήρια, οι συντελεστές 

βαρύτητας καθώς και η μοριοδότηση είναι διαφορετική και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητές 

της. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποσκοπεί να καθοδηγήσει τον επιχειρηματία και 

την διοίκηση της επιχείρησης στην σωστή επιλογή συμπεριφοράς έναντι του ανταγωνισμού. 

Για την υλοποίηση της παραπάνω ανάλυσης λήφθηκαν υπόψη τα εξής ερωτήματα: 

− Η γκάμα προϊόντων της επιχείρησης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του στόχου Προϊόν/Αγορά; 

− Επαρκεί το μέγεθος της αγοράς στην προκείμενη συμπεριφορά; 

− Είναι το υπάρχον μερίδιο αγοράς της επιχείρησης επαρκές; 

− Ικανοποιεί η επιλογή της συγκεκριμένης συμπεριφοράς τις απαιτήσεις των καταναλωτών; 

− Ταιριάζει η συγκεκριμένη συμπεριφορά με τις οικονομικές προσδοκίες του 

επιχειρηματία; 

Στη συνέχεια γίνεται η υπόθεση πως οι οικονομικές προσδοκίες εξαρτώνται από την 

αντίστοιχη κατάλληλη συμπεριφορά αντιμετώπισης ανταγωνισμού. Το Σχήμα 4.16 μπορεί να 

βοηθήσει τον επιχειρηματία να διαπιστώσει ποια συμπεριφορά είναι η πιο κατάλληλη σε 

σχέση με τις οικονομικές προσδοκίες που ο ίδιος θέτει. Σ’ αυτή την περίπτωση 

αντιπαρατίθενται η διαφοροποίηση και η κυριαρχία μέσω τιμών. Εκτός αυτού,  

Διαφοροποίηση
Έντονος

προσανατολισμός
προς τις απαιτήσεις-

επιθυμίες
καταναλωτών.

Διαρκής προσαρμογή
των προϊόντων και

λειτουργιών της
επιχείρησης

Κυριαρχία μέσων τιμών
Στάνταρ προϊόντα, εξορθολογισμός,

σταθερή παραγωγή

Πρωτοπόρος
Συνδυαστικός:
επικέντρωση σε

σημαντικούς τομείς

Ρουτινάρης Οργανωτικός

 
Σχήμα 4.16: Τύποι επιχειρηματιών και συμπεριφορά έναντι ανταγωνισμού 
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συμπεριλαμβάνονται στο σχήμα και πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την 

επιλογή συμπεριφοράς. Στο σχήμα παρουσιάζονται οι τύποι επιχειρηματιών και οι 

συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 

Στον πρωτοπόρο επιχειρηματία λόγω της τάσης του για καινοτομία, ταιριάζει πιο πολύ 

η διαφοροποίηση, ενώ στον οργανωτικό ταιριάζει πιο πολύ η κυριαρχία μέσω τιμών, επειδή 

αυτός έχει τυποποιημένη παραγωγή και προϊόντα και θέτει μεγαλύτερη βαρύτητα στον 

εξορθολογισμό. Ο συνδυαστικός, εκμεταλλευόμενος τα πολλαπλά ταλέντα του και τις 

ικανότητές του, μπορεί να επιλέγει μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό απαιτεί εφευρετικότητα, 

μεθοδικότητα αλλά και εξορθολογισμό της λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτός επίσης θα 

πρέπει να επικεντρωθεί σε μικρότερα τμήματα της αγοράς. Ο ρουτινιάρης όπως και ο 

συνδυαστικός επιλέγει μια μέση κατάσταση και δεν μπορεί με σαφήνεια να προσδιορίσει τη 

συμπεριφορά που είναι κατάλληλη γι’ αυτόν. Περισσότερο ταιριάζει προς τον οργανωτικό, 

επειδή διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τα τρέχοντα θέματα. Θα μπορούσε όμως με 

πρόσθετες προϋποθέσεις να κατευθυνθεί και προς την διαφοροποίηση. Μια καλύτερη και πιο 

προσεγγιστική επιλογή συμπεριφοράς μπορεί να γίνει εάν προστεθούν και άλλα κριτήρια, τα 

οποία θα πρέπει για κάθε επιχείρηση να είναι διαφορετικά. 

 

4.8.4.5 Συνδυασμός του Προϊόντος/Αγοράς με την Συμπεριφορά Ανταγωνισμού 

Οι τέσσερις δυνατότητες του Προϊόντος/Αγοράς καθώς και οι τρεις τύποι της 

συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού δημιουργούν εναλλακτικές επιλογές 

για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Η συμπεριφορά ανταγωνισμού χρησιμοποιείται για 

την επίτευξη των στόχων Προϊόντος/Αγοράς. Είναι ένα μέσο για την εκπλήρωση των στόχων. 

Ο Ulrich [115] στο βιβλίο του αναφέρει ότι οι στόχοι και τα μέσα που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση τους αλληλεξαρτώνται. Αυτό ισχύει και για το Προϊόν/Αγορά και τη 

συμπεριφορά ανταγωνισμού και γι’ αυτό υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί επιλογών. Αυτό 

διαπιστώθηκε επίσης και από τις συνεντεύξεις που έγιναν με τους επιχειρηματίες. 

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξη του: «Θέλω να ξανακερδίσω το μερίδιο που 

έχασα. Κατάφερα να προσφέρω χαμηλότερες τιμές με την ίδια ποιότητα αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα της επιχείρησής μου και έτσι τώρα αντιμετωπίζω τους ανταγωνιστές μου». 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί επιχείρηση που κατασκευάζει επαγγελματικά ψυγεία 

στην Κοζάνη. Με την ένταξη υποσυστημάτων της τεχνολογίας CIM επιτεύχθηκαν 

χαμηλότερες τιμές αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα, ενέταξε στην 

παραγωγική δομή ένα CΝC κοπτικό μηχάνημα, πλήρως αυτοματοποιημένο, που συνδυάζει 

την τεχνολογία CAD/CAM. Αυτό μείωσε σημαντικά το κόστος παραγωγής και έτσι 
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επιτεύχθηκε η ανάκαμψη των πωλήσεων. Ένας άλλος επιχειρηματίας, προσπαθώντας να 

κερδίσει ένα μεγαλύτερο μέρος αγοράς, στράφηκε στην διαφοροποίηση με κεντρικό στόχο 

την ποιότητα.  Επίσης προσπάθησε να καλύψει τις απαιτήσεις και επιθυμίες των πελατών 

του. 

 

4.8.4.6 Η αναγκαιότητα μιας ξεκάθαρης απόφασης 

Για να επιτευχθεί μια μακροχρόνια επιτυχία της επιχείρησης θα πρέπει να ληφθεί μια 

ξεκάθαρη απόφαση σε σχέση με το Προϊόν/Αγορά και τη συμπεριφορά ανταγωνισμού.  Ότι 

αφορά την συμπεριφορά ανταγωνισμού θα πρέπει η επιχείρηση να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη 

θέση, αλλιώς χωρίς σαφείς στόχους θα πλανάται και θα κινδυνεύει να μην μπορεί να 

επιβιώσει. Το να προσφέρει όλα σε όλους αποτελεί μία πολύ μέτρια κατάσταση και δεν 

δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα. Χαρακτηριστικά ο Porter αναφέρει την έκφραση: «Ο 

επιχειρηματίας κάθεται ανάμεσα σε δύο καρέκλες». Επίσης αναφέρει σε άλλο σημείο του 

βιβλίου του «Στρατηγική της Ανταγωνιστικότητας»: «Όταν η επιχείρηση κάθεται ανάμεσα σε 

δύο καρέκλες, τότε επιτυγχάνει μικρή αποδοτικότητα. Η οργάνωση και οι στόχοι της 

επιχείρησης δεν είναι ξεκάθαροι και λείπουν οι σαφείς προσανατολισμοί και τα συγκεκριμένα 

κίνητρα». 

Επιχειρηματίας στην συνέντευξη που μας έδωσε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσο 

μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση και όσο αυτή εξαρτάται από μεγάλους κύκλους εργασιών 

(τζίρους) τόσο πιο ευάλωτη γίνεται σε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, προσπαθώντας να τα 

κάνει όλα, στο τέλος όμως τίποτα δεν κάνει σωστά». Η ελληνική ΜΜΕ θα πρέπει να πάρει 

μία συγκεκριμένη απόφαση μεταξύ των τριών επιλογών. Στο Σχήμα 4.17 αυτό φαίνεται πολύ 

παραστατικά. 

Διαφοροποίηση

Κυριαρχία
μέσων τιμών

ΜΜΕ

? ?

?

1

3

2

 
Σχήμα 4.17: Ξεκάθαρη απόφαση για την συμπεριφορά Ανταγωνιστικότητας 
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4.8.5 Ανάπτυξη ικανοτήτων 

Για να δημιουργήσει η επιχείρηση μια συμπεριφορά ανταγωνισμού έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων θα πρέπει να αναπτύξει τις ανάλογες κατάλληλες ικανότητες (Σχήμα 4.18). 

Αυτές θα συνδράμουν και θα βοηθήσουν να γίνει αργότερα το βήμα της εισαγωγής και 

ένταξης της τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. 

 

Όραμα
Σύλληψη
ιδέας

Ευκαιρίες και
Κίνδυνοι

Προσδοκόμενα
οικονομικά οφέλη

Προϊόντα/Αγορά

Λύση CIM Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη
Ικανοτήτων

 
Σχήμα 4.18: Από την συμπεριφορά ανταγωνισμού στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ της συμπεριφοράς ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων; Στο Σχήμα 4.19 γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να δοθεί η αντίστοιχη σημασία 

μεταξύ των διαφορετικών παραλλαγών για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αναφέρονται πιο 

συγκεκριμένα οι ικανότητες που θα υποβοηθήσουν την εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας 

CIM στην επιχείρηση. Η επιλογή των ικανοτήτων έγινε με βάση τις συνεντεύξεις που έγιναν 

με τους επιχειρηματίες. 

Αυτές οι ικανότητες είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση, γιατί μόνον έτσι 

μπορεί να διασφαλίσει μία πολύ καλή θέση στην αγορά και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον 

ανταγωνισμό. Ο συνδυασμός της συμπεριφοράς ανταγωνισμού με τις αντίστοιχες ικανότητες 

αποτελούν σημαντικό βοήθημα για την μετέπειτα βέλτιστη επιλογή μιας λύσης CIM. 

Ο συσχετισμός αυτός φαίνεται στο Σχήμα 4.19, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο 

αναλύσεις οφέλους αξιών που έχουν γίνει στις προηγούμενες παραγράφους. Στην περίπτωση 

που επιλεγεί από την επιχείρηση η διαφοροποίηση, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων, στην ευελιξία της παραγωγής και στην ανάπτυξη 

καινοτομίας. 
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Συμπεριφορά 

ανταγωνιστι-

κότητας 

Σημασία των απαιτούμενων ικανοτήτων 

 
Παραγωγικότητα – 

Μείωση τιμών 
Ποιότητα Ευελιξία 

Οργάνωση-

Διαφάνεια 
Καινοτομία Μάρκετινγκ 

Επικέντρωση 

σε 

σημαντικούς 

τομείς 

      

Διαφοροποίη

ση 
      

Κυριαρχία 

τιμών 
      

 = μεγάλη   =μεσαία   =μικρή 

Σχήμα 4.19: Συμπεριφορά ανταγωνιστικότητας και σημασία ικανοτήτων 

 

4.9 Μοντέλο Παραγωγής 

Η παραγωγική διαδικασία αποτελεί την κυρίαρχη και πιο σημαντική λειτουργία της 

επιχείρησης. Η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM σ’ αυτήν θα αποτελέσει το πιο σημαντικό 

«όπλο» για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Η παραγωγή μέσω της τεχνολογίας CIM 

πρέπει να μεταβεί από την παραδοσιακή σε μία σύγχρονη μορφή, τεχνολογικά υψηλής 

στάθμης και μεγάλης αποτελεσματικότητας. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά από μεθοδικές 

σκέψεις και ενέργειες. Θα πρέπει η πρόθεση ένταξης να συμπεριλαμβάνει και να εξετάζει 

όλες τις μακροπρόθεσμες συνιστώσες υλοποίησης της τεχνολογίας αυτής. Η εξέταση λοιπόν 

της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί μια προϋπόθεση και η παραγωγική δομή αποτελεί ένα 

υπο-τμήμα της συνολικής ολοκλήρωσης. Θα πρέπει όμως να υπάρχει συνολικός σχεδιασμός 

της παραγωγής ώστε να ενταχθεί με επιτυχία η λύση CIM. Θα πρέπει επίσης να απαντηθούν 

οι παρακάτω ερωτήσεις σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής: 

− Πόσες γραμμές παραγωγής θα υπάρχουν και τι είδους θα είναι αυτές; 

− Πόσο καθετοποιημένη θα είναι η παραγωγή; 

− Ποια επιμέρους υποτμήματα θα υπάρχουν, σε ποια θα γίνει η εισαγωγή CIM; Ποια θα 

είναι η ολοκληρωμένη μορφή; 

− Πώς εκτιμάται η οικονομική επίδοση; Με ποια σειρά προτεραιότητας θα υλοποιηθεί η 

λύση CIM; 
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− Ποια μέτρα θα πρέπει να παρθούν, ανεξάρτητα από την λύση CIM, για την επίτευξη 

αύξησης της ευελιξίας στην παραγωγή; 

   Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αφορούν το Προϊόν/Αγορά και την συμπεριφορά 

ανταγωνιστικότητας. Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις γίνεται παρακάτω εκτενέστερη αναφορά. 

 

4.9.1 Επιλογή της βέλτιστης λύσης CIM 

Κάθε όραμα δεν απαιτεί οπωσδήποτε την εισαγωγή CIM στην ολοκληρωμένη της 

μορφή. Θα πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά σε τι εξυπηρετεί την επιχείρηση και τι στόχους 

υλοποιεί και να ορισθούν πεδία μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας και βαρύτητας. Έτσι 

μπορεί να γίνει η εισαγωγή της τεχνολογίας τμηματικά, καταρχήν σε ορισμένα τμήματα της 

παραγωγής και χωρίς να απαιτείται απόλυτη ολοκλήρωση. Μια τέτοια εφαρμογή έγινε σε 

βιομηχανία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, η οποία περιγράφεται στην παρούσα 

εργασία (Κεφάλαιο 6). 

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης CIM για την παραγωγή θα πρέπει να λάβει όμως σε 

κάθε περίπτωση υπόψη τις μέχρι τώρα διαπιστωθείσες ανάγκες της επιχείρησης σε επίπεδο 

Προϊόντος/Αγοράς και της συμπεριφοράς ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερα για την 

ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια οι νέες 

δομές της παραγωγής, οι οποίες δημιουργούνται με την ένταξη της τεχνολογίας CIM και οι 

απαραίτητες ικανότητες που θα πρέπει να αποκτήσει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης. 

 

4.9.1.1 Ικανότητες και λύση CIM 

Όλοι οι επιχειρηματίες με τους οποίους έγινε συνέντευξη είναι πεπεισμένοι ότι η 

τεχνολογία CIM δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η κατάλληλη λύση CIM, 

λαμβάνοντας υπόψη την συμπεριφορά αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, η οποία για κάθε 

επιχείρηση είναι διαφορετική. Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί και να διαπιστωθεί ποιες είναι 

οι απαραίτητες και κατάλληλες ικανότητες, οι οποίες πρέπει ν’ αναπτυχθούν για κάθε 

υποπεδίο CIM ξεχωριστά, μέχρι την τελική ολοκλήρωση. 
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Όραμα
Σύλληψη
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Ευκαιρίες και
Κίνδυνοι

Προσδοκόμενα
οικονομικά οφέλη
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Λύση CIM Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη
Ικανοτήτων

 
Σχήμα 4.20: Από τις ικανότητες στην Τεχνολογία CIM 

Στο Πίνακα 4.18 συνοψίζονται οι ικανότητες που απαιτούνται για κάθε διαφορετική 

συμπεριφορά ανταγωνισμού. Εκτός τούτου, αναφέρεται ο συσχετισμός αυτών με 

συγκεκριμένα υποπεδία της τεχνολογίας CIM. Γίνεται διάκριση μεταξύ του Εμπορικού 

Λογισμικού που χρησιμοποιείται για την εσωτερική μηχανοργάνωση της επιχείρησης και των 

άλλων λογισμικών. Ιδιαίτερα γίνεται διάκριση μεταξύ των εξωτερικών οφελών (π.χ. 

Μάρκετινγκ) και των εσωτερικών οφελών (π.χ. Προετοιμασία παραγωγής).   

Το CAD δημιουργεί εξωτερικό όφελος στο Μάρκετινγκ της επιχείρησης: Υπάρχει 

δυνατότητα να παρουσιάζονται στους πελάτες σχέδια με διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις 

και με διαφορετικές διαφοροποιήσεις. Με την βοήθεια του CAD ικανοποιούνται οι επιθυμίες 

των καταναλωτών, π.χ. όταν αυτοί απαιτούν διορθώσεις. Το CAD είναι σημαντικό εργαλείο 

στην προετοιμασία της παραγωγής: το σύστημα δεν χρησιμοποιείται μόνον για το Design 

αλλά και για τις φάσεις της παραγωγής (π.χ. φασεολόγια). Με το CAD περιγράφονται οι 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της κάθε φάσης εργασίας και συνδυάζονται με τις 

δυνατότητες των μηχανημάτων. Επίσης χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία συγγραφής 

CNC προγραμμάτων παραγωγής (π.χ. Φρέζας, Τόρνου, Κέντρου κατεργασίας). 

Τα ειδικά πακέτα για τον παραγωγικό τομέα (π.χ. κατασκευή επίπλων, 

μεταλλοκατασκευές) υποβοηθούν το μάρκετινγκ: Όλες οι κατασκευαστικές πληροφορίες 

διατίθενται στον καταναλωτή-πελάτη για να διευκολύνουν τις επιλογές του. Έτσι η 

επιχείρηση προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, οι οποίες υποβοηθούν τις πωλήσεις και 

βελτιώνουν την εικόνα της προς τους καταναλωτές. Επίσης συνεισφέρουν στην πιο γρήγορη 

ανάληψη παραγγελίας και την πιο γρήγορη εκτέλεση αυτής. Τα εξειδικευμένα πακέτα για 

κάθε παραγωγικό τομέα βοηθούν επίσης σημαντικά στην προετοιμασία της παραγωγής. 

Μπορεί να είναι έμπειρα συστήματα που εμπεριέχουν ήδη πολλαπλές εμπειρίες του  



 182

   

Υποπεδία Τεχνολογίας CIM 

 

Συμπεριφορά 

Ανταγωνιστικότητας 

Απαραίτητες 

Ικανότητες 

Εμπορικά- 

Ειδικά Πακέτα   

Συστήματα 

CAD 

Συστήματα 

PPC 

Συστήματα 

CAM 
Ολοκλήρωση 

Επικέντρωση σε 

σημαντικούς τομείς 

Ευελιξία, καλή 

ποιότητα, καλές 

υπηρεσίες προς 

τους 

καταναλωτές, 

Μάρκετινγκ, 

οργάνωση 

Ναι 

Για λογιστήριο 

Πελάτες, 

Προμηθευτές 

Αποθήκες, 

Ειδικά πακέτα 

για τον 

παραγωγικό 

τομέα. 

Ναι 

Για 

σχεδιασμό 

ανάπτυξη 

προϊόντων, 

Τροποποίηση 

Μάρκετινγκ  

Ναι 

Για 

παρακολούθηση 

της παραγωγής 

Ναι 

CNC, 

NC 

Παραγωγής, 

Μηχανήματα 

 

CAD→ 

    CAM 

Διαφοροποίηση Καινοτομία 

υψηλή ποιότητα, 

ευελιξία, μικρός 

χρόνος 

ανάπτυξης 

Ναι 

Σωστή 

μηχανοργάνωση 

της επιχείρησης 

Ειδικά πακέτα 

για τον 

παραγωγικό 

τομέα 

Ναι 

Προετοιμασία 

παραγωγής, 

Ανάπτυξη 

νέων 

προϊόντων 

Ναι 

Για σχεδιασμό 

και 

παρακολούθηση 

της παραγωγής 

Συμβατικές 

μηχανές 

CNC 

Μηχανές, 

κέντρα 

κατεργασίας 

CAD- 

Κέντρο 

κατεργασίας 

Κυριαρχία μέσω 

τιμών 

Υψηλή 

παραγωγικότητα, 

Αξιοπιστία, 

Χαμηλό κόστος, 

Διαφάνεια, 

Τυποποίηση, 

λίγα μοντέλα. 

Ναι 

Σωστή 

μηχανοργάνωση 

της επιχείρησης 

παρακολούθηση 

κόστους ειδικά 

πακέτα για τον 

παραγωγικό 

τομέα. 

Προετοιμασία 

παραγωγής 

Ανάπτυξη 

νέων 

προϊόντων  

Ναι 

Για να 

επιτευχθούν 

χαμηλές τιμές 

με απόλυτη 

παρακολούθηση 

της παραγωγής 

CNC 

Μηχανήματα, 

κέντρο 

κατεργασίας 

CAD- 

     CAM 

      

Κέντρο 

κατεργασίας 

 

Πίνακας 4.18: Συμπεριφορά Ανταγωνιστικότητας και Λύση – CIM 

παραγωγικού τομέα και βελτιστοποιούν την επίλυση πολλών παραγωγικών προβλημάτων του 

τομέα. 

Στη συνέχεια αναλύονται οι συσχετισμοί του Πίνακα 4.18. Η επικέντρωση σε 

σημαντικούς τομείς για την επιχείρηση απαιτεί άμεση προσαρμογή στις επιθυμίες των 

πελατών. Επομένως απαιτεί αυξημένη ευελιξία. Η ποιότητα πρέπει να είναι υψηλή και 

αποδεκτή καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση των πελατών θα πρέπει να είναι άριστη. Πέραν 
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των ειδικών προγραμμάτων του κλάδου, ένα σύστημα CAD υποστηρίζει την εντατικοποίηση 

του Μάρκετινγκ. Το σύστημα CAD χρησιμοποιείται για τον αρχικό σχεδιασμό αλλά και για 

τις τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις. Τα ειδικά πακέτα και το σύστημα CAD θα πρέπει να 

μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Έτσι σχέδια που παράγονται από το σύστημα CAD 

μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ειδικό λογισμικό για την προκοστολόγηση ενός 

προϊόντος. Τέλος, εάν στην παραγωγή χρησιμοποιούνται συμβατικές μηχανές με την 

εισαγωγή της τεχνολογίας CIM αυτές θα αντικατασταθούν από μηχανές CNC. 

Στην περίπτωση της διαφοροποίησης απαιτείται ένας μεγαλύτερος βαθμός καινοτομίας 

και άμεση ανταπόκριση στις επιθυμίες και απαιτήσεις των πελατών. Σ’ αυτή την περίπτωση 

δεν έχουμε μαζική παραγωγή και ο στόχος δεν είναι η οικονομία κλίμακας (economies of 

scale) αλλά οικονομία σκοπού (economies of scope), δηλαδή την οικονομική παραγωγή 

προϊόντων κατ’ επιθυμία του καταναλωτή. Η ποιότητα παίζει σ’ αυτήν την περίπτωση πολύ 

σημαντικό ρόλο. 

Για να πετύχουμε υψηλή διαφοροποίηση θα πρέπει η επιχείρηση να παράγει συνεχώς 

νέα προϊόντα. Γι’ αυτό σ’ αυτήν την περίπτωση έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ο σχεδιασμός 

και η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η χρήση ενός συστήματος CAD κρίνεται άκρως απαραίτητη 

και αναγκαία. Για τον ίδιο λόγο κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση μοντέρνων 

αυτόματων κέντρων κατεργασίας. Οι αλλαγές μπορούν να γίνονται πολύ εύκολα σε σχέση με 

τις συμβατικές μηχανές, επειδή στις συμβατικές μηχανές απαιτούνται συνεχείς ρυθμίσεις. 

Επιχειρηματίας σε συνέντευξη του αναφέρει: «Όποιος θέλει να προσφέρει στην αγορά ειδικά 

προϊόντα, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει σύστημα CAD, το οποίο είναι απαραίτητο στην 

παραγωγή». 

Εφόσον αγοραστεί και κέντρο κατεργασίας, τότε αυτό πρέπει να συνεργάζεται με το 

σύστημα CAD. Τότε η συγγραφή και η αλλαγή των ψηφιακών προγραμμάτων παραγωγής 

γίνεται με πιο απλό και πιο γρήγορο τρόπο. Ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγγελίας, να τα εντάξει στα σχέδια που θα προκύψουν από 

το CAD και στην συνέχεια να τα μετατρέψει σε πρόγραμμα παραγωγής μέσω του CAM, το 

οποίο θα δοθεί σε CNC μηχανή ή σε κέντρο κατεργασίας. 

Παραγωγικότητα, Αξιοπιστία και Γνωστοποίηση των προϊόντων στην αγορά είναι οι 

τρεις σημαντικοί άξονες για την κυριαρχία μέσω τιμών. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν παίζουν 

ρόλο οι εξειδικευμένες επιθυμίες των καταναλωτών αλλά η μαζική και οικονομική παραγωγή 

(π.χ. ΙΚΕΑ στα μικροέπιπλα σπιτιού). Αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής είναι το 

κυρίαρχο στοιχείο στην δομή της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί οικονομία 

κλίμακας (economies of scale). Τα ειδικά λογισμικά πακέτα θα πρέπει να υποβοηθούν τη 
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μαζική παραγωγή. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί έντονο Μάρκετινγκ για την 

γνωστοποίηση και προβολή των προϊόντων στην αγορά, διότι τα προϊόντα απευθύνονται σε 

μεγάλο αριθμό αγοραστικού κοινού. Θα πρέπει να γίνει σημαντική προσπάθεια με 

συνδυασμένους τρόπους, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των πελατών. Το CAD ως σύστημα 

μπορεί να παίξει σ’ αυτή την περίπτωση σημαντικό ρόλο. Καλοφτιαγμένα σχέδια με 

λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων διευκολύνει πολύ την προβολή των προϊόντων. Η 

ολοκλήρωση των επιμέρους αυτών συστημάτων συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, την τυποποίηση, την διασφάλιση ομοιομορφίας και τη σταθερή ποιότητα.  

 

Η σημασία των ειδικών πακέτων 

Στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει πληθώρα πακέτων, τα οποία συνδυάζουν το εμπορικό 

μέρος με κοστολογικά στοιχεία. Τέτοια πακέτα είναι: το SEN, το σύστημα SAP (για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις), το SBS 2003 (Windows Small Business Server 2003) το οποίο 

λειτουργεί σε ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό περιβάλλον για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, το SolutionERP της LogicDIS που είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο 

διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης και με βάση αυτούς βοηθά στον 

αποδοτικό σχεδιασμό της επιχείρησης, το Enterprise ERP της Singular, το οποίο είναι ένα 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της ροής των δεδομένων της επιχείρησης και της 

μετατροπής σε χρήσιμες πληροφορίες για τον τελικό χρήστη, το Entersoft Business Soft της 

Entersoft, το οποίο παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα εύκολης διενέργειας των 

καθημερινών συναλλαγών και εξασφαλίζει την εύκολη διαχείριση και ροή της πληροφορίας 

στο εσωτερικό της καθώς και την παραγωγή αναφορών για την αποτύπωση της κατάστασης 

της επιχείρησης, το Orama ERP της εταιρείας Quality & Reliability, το οποίο διαχειρίζεται 

τις πληροφορίες και τη ροή τους στο εσωτερικό της επιχείρησης, το Prismawin της Megasoft, 

το οποίο αποτελείται από δύο ξεχωριστές οντότητες, την οικονομική διαχείριση και την 

εμπορική διαχείριση, το Thesis ERP της CGSoft, το Atlantis ERP της ALTEC, το Ecorama, 

το NCA ERP, το WinWay της AlbaSoft κτλ. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει και να 

χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα απ’ αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες της. Τα ειδικά αυτά 

λογισμικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή αλλά και για το 

Μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

Η αρχική απόφαση λοιπόν που πρέπει να ληφθεί από την επιχείρηση είναι η αγορά ενός 

εμπορικού και ενός ειδικού προγράμματος λογισμικού ειδικό για τον παραγωγικό κλάδο της 

επιχείρησης. Τέτοια ειδικά λογισμικά πακέτα υπάρχουν και στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

(π.χ. για γιατρούς, δικηγόρους κ.τ.λ.). Ιδιαίτερα όποια επιχείρηση δραστηριοποιείται στον 
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παραγωγικό τομέα θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα που ταιριάζει σ’ αυτήν. 

Αυτό θεωρείται προϋπόθεση επιτυχίας στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, όταν μάλιστα 

οι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν και χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα, όπως 

πολύ σωστά λέει η ρήση «condition sine qua non». 

Επιχειρηματίας στην συνέντευξη του αναφέρει: «Για κάθε παραγωγικό κλάδο υπάρχουν 

ειδικά προγράμματα, αλλά συνήθως είναι ξενόγλωσσα και ακριβά για τις ΜΜΕ. Όμως 

κρίνεται απαραίτητη η αγορά αυτών». Σε σειρά από συνεντεύξεις, σχεδόν όλοι οι 

επιχειρηματίες είναι πεπεισμένοι γι’ αυτό. Ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 

εργαζομένων συνηγορούν προς αυτήν την αναγκαιότητα. Μόνον οι πάρα πολύ μικρές 

επιχειρήσεις των 2 έως 3 εργαζομένων δεν θεωρούν απαραίτητη τη χρήση αυτών, κυρίως για 

λόγους κόστους.  

  Το σαφές επιχείρημα που διαφάνηκε από τις συνεντεύξεις είναι ότι η συνεχώς 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η δυναμική εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία 

προέρχεται από πιο πολυσύνθετα και διαφοροποιούμενα προϊόντα, οδηγεί μονοδρομικά στην 

απόφαση εισαγωγής της τεχνολογίας CIM. Αυτό αποδεικνύεται από την ποικιλία και τις 

πολλές παραλλαγές προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά, π.χ. οικιακές συσκευές, 

έπιπλα, συσκευασμένα τρόφιμα, αυτοκίνητα κ.τ.λ. Αυτά δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις 

προς τις παραγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως στην δομή της παραγωγής, όπου η τεχνολογία 

CIM καλείται να δώσει τις απαιτούμενες απαραίτητες λύσεις. Επίσης η χρήση των εμπορικών 

και ειδικών πακέτων καλύπτει τη μηχανοργάνωση της επιχείρησης αλλά δημιουργεί και μια 

πιο διαφανή συνολικά λειτουργία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική 

διοίκηση και την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Επιχειρηματίας αναφέρει 

συγκεκριμένα: «Τα λογισμικά πακέτα τόσο το εμπορικό αλλά κυρίως το σχεδιαστικό-

κατασκευαστικό δημιούργησαν νέες προοπτικές για την επιχείρηση μου. Βελτιώθηκε πολύ η 

παραγωγικότητα και έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα της συνολικής λειτουργίας της 

επιχείρησης». 

 

Η σημασία των συστημάτων CAD – CAM 

Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σχεδιαστικά προγράμματα 

προσωπικών υπολογιστών, όπως το AUTOCAD, το Pro-Engineer, το Rhinoceros, το E-

PLAN και άλλα. Για κάθε επιχείρηση που έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να γίνει 

μια προσεκτική ανίχνευση της αγοράς και να επιλεγεί το κατάλληλο λογισμικό γι’ αυτήν (π.χ. 

τα CAD συστήματα για τον σχεδιασμό επίπλων και οικιακών συσκευών δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τις μεταλλοκατασκευές και αντίστροφα). Ειδικά για τα έπιπλα 
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υπάρχουν εξειδικευμένα CAD συστήματα που δίνουν την δυνατότητα προσομοίωσης και 

παρουσίασης διαφόρων μοντέλων. Επίσης υπάρχουν για τις μεταλλοκατασκευές ειδικά 

προγράμματα CAD που υπολογίζουν και τις αντοχές των κατασκευών με την μέθοδο 

πεπερασμένων στοιχείων (Finite Elements) και είναι κατάλληλα για τον σχεδιασμό και 

κατασκευή εξαρτημάτων. Φυσικά θα πρέπει να εξετασθεί η οικονομική αποδοτικότητα του 

κάθε συστήματος. Σχεδόν όμως σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με κατασκευές, 

σύμφωνα και με τις συνεντεύξεις που έγιναν, καταδείχθηκε η σημασία και η αναγκαιότητα 

χρήσης συστημάτων CAD, τα οποία αποτελούν και πρώτη προτεραιότητα εισαγωγής, ως 

πρώτου υποπεδίου της τεχνολογίας CIM.  

 

Η σημασία των συστημάτων PPC – CAQ 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και προγράμματα Διοίκησης παραγωγής όπως το 

Γερμανικό OPUS, το Ελληνικό Machina και άλλα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν σύνθετη 

και πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία, τα προγράμματα αυτά είναι πλέον απαραίτητα για 

τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγής. Τέλος, τα προγράμματα CAQ είναι 

εξειδικευμένα προγράμματα και χρησιμοποιούνται κυρίως από μεγάλες παραγωγικές 

βιομηχανίες.  

 

4.9.1.2 Διαπίστωση των ελλείψεων υποσυστημάτων για την ολοκλήρωση 

Με την επιλογή μιας λύσης CIM ορίζεται ως στόχος, μια επιθυμητή κατάσταση που 

θέλουμε να προκύψει από τη εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής. Ο καθηγητής Scheer [126] 

αναφέρει ότι πρώτα πρέπει να διαπιστωθούν τα κενά που υπάρχουν σε υποσυστήματα CIM 

και τα κενά που υπάρχουν στην διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων για να προκύψει η 

τελική ολοκλήρωση. 

Η έλλειψη ολοκλήρωσης εξαρτάται από την έλλειψη υποσυστημάτων. Εάν δεν 

καλυφθούν πρώτα οι ελλείψεις σε υποσυστήματα CIM, τότε δεν μπορεί να επέλθει 

ολοκλήρωση. Καταρχήν θα πρέπει να αποκτηθούν γνώσεις και εμπειρίες για τα επιμέρους 

υποσυστήματα και στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διαδικασία της ολοκλήρωσης. Στην 

πορεία υλοποίησης του έργου δίνεται επίσης η δυνατότητα να ελέγχεται σταδιακά η επιτυχία 

της επιλεγμένης λύσης και να γίνεται η αναπροσαρμογή στόχων και λύσεων, σε περίπτωση 

που αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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Διοίκηση

Εμπορικό λογισμικό
και ειδικό λογισμικό

PPC - CAQCNC-Μηχανές
Κέντρα επεξεργασίαςΣυστήματα CAD

Τμήμα Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Παραγωγή (CAM)

Κέντρο
παρακολούθησης

παραγωγής  
Σχήμα 4.21: Διαπίστωση ελλείψεων υποσυστημάτων και ολοκλήρωσης 

 

4.9.2 Οικονομική αποδοτικότητα 

Αφού έχει βρεθεί η κατάλληλη λύση που καλύπτει τους μακροπρόθεσμους στόχους της 

επιχείρησης, θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος της οικονομικής αποδοτικότητας της 

επένδυσης αυτής. Η οικονομική αποδοτικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου είναι ένα από τα 

πιο σημαντικά κριτήρια. Μέχρι ν’ αρχίσει ν’ αποδίδει η λύση CIM, θα πρέπει να επενδυθούν 

σημαντικά κεφάλαια και αυτό δημιουργεί ανασφάλειες στον επιχειρηματία. Ειδικά στις 

ΜΜΕ, που οι οικονομικοί τους πόροι είναι περιορισμένοι, αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα 

μεταβατικά οικονομικά προβλήματα. Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την 

αναγκαιότητα να γίνει η υλοποίηση του έργου σταδιακά, με την εισαγωγή των  

υποσυστημάτων σταδιακά και κάθε φορά να γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων. 

Η μέτρηση του οικονομικού οφέλους για την τεχνολογία CIM παρουσιάζει ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Επειδή δεν μπορούν να υπολογισθούν τα οικονομικά αποτελέσματα επαρκώς, 

κυρίως τα οφέλη, υπάρχει ένα κενό στην επιχειρηματολογία για την προώθηση της λύσης 

CIM (Wildemann [168]). Η μελέτη του οικονομικού οφέλους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

και τα μη μετρήσιμα οικονομικά πλεονεκτήματα. Επιχειρηματίας στην συνέντευξη του 

αναφέρει: «Η οικονομική αποδοτικότητα πρέπει να εξεταστεί κριτικά, αλλά αυτό πολλές 

φορές δεν είναι εφικτό. Εγώ λειτούργησα περισσότερο διαισθητικά στην απόφαση μου. 

Πιστεύω ότι η επιλογή μου αυτή θα αποδώσει στην επιχείρηση μου». Η μελέτη του 

οικονομικού οφέλους εξαρτάται από την επιλεγείσα λύση που είναι για κάθε επιχείρηση 

διαφορετική και δεν μπορεί να παρουσιαστεί με έναν ενιαίο τρόπο.  
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4.9.2.1 Στρατηγική οικονομική αποδοτικότητα 

Για την οικονομική αποδοτικότητα μπορεί να γίνει πάλι μια ανάλυση οφέλους αξιών 

και να εξετασθούν κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Αυτή αποτελεί την 

επέκταση των σκέψεων που έχουν γίνει σε προηγούμενες παραγράφους για την συμπεριφορά 

ανταγωνιστικότητας και των απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει ν’ αναπτυχθούν. Εδώ 

εστιάζεται η προσοχή ώστε να γίνει σωστή αξιοποίηση των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν 

και να δοθεί μια σειρά προτεραιότητας, η οποία να προέρχεται από τις στρατηγικές επιλογές 

της επιχείρησης. Πρώτα θα πρέπει να υλοποιηθούν εκείνα τα υποτμήματα που είναι 

σημαντικά για την επιχείρηση και να γίνει προσπάθεια ολοκλήρωσης τους και στη συνέχεια 

να  προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα προσδιορίσουν την σειρά με την οποία 

πρέπει να γίνει η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. Έτσι θα καθοριστούν οι προτεραιότητες 

υλοποίησης του έργου. Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν και εναλλακτικά σενάρια από τα 

οποία μπορούν να προκύψουν διαφορετικές προτεραιότητες. 

Ως κριτήρια για την προτεινόμενη ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν οι ικανότητες που 

έχουν καταγραφεί στις προηγούμενες παραγράφους. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο να ληφθούν 

υπόψη και τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης, επειδή αυτά καθορίζουν την 

καταλληλότητα της λύσης CIM για την συγκεκριμένη επιχείρηση. Άλλα κριτήρια θα 

μπορούσαν να αφορούν σε όλο τον παραγωγικό κλάδο, όταν π.χ. αυτά αφορούν στο 

Μάρκετινγκ, στην καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες και στην προσέλκυση κατάλληλα 

εκπαιδευμένων στελεχών για την επιχείρηση. Από την ανάλυση της επιχείρησης μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες καθώς και από τον εντοπισμό ελλείψεων που έχουν 

διαπιστωθεί κατά την ανάλυση της επιχείρησης. 

Η ανάλυση του σχήματος 4.22 βασίζεται στο παράδειγμα του επιχειρηματία που 

στοχεύει στην διαφοροποίηση, ως συμπεριφορά ανταγωνισμού. Αυτό προϋποθέτει την 

ικανότητα της επιχείρησης να παράγει προϊόντα με υψηλή ποιότητα, να λειτουργεί με μεγάλη 

ευελιξία και να δείχνει έφεση για καινοτομία Σ’ αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η 

επιχείρηση προχώρησε στην αγορά ειδικού λογισμικού εξειδικευμένου στην παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης, ενός συστήματος σχεδιαστικού CAD καθώς επίσης και ενός 

κέντρου κατεργασίας. Στόχος ήταν να αυτοματοποιηθεί η ροή των κατασκευαστικών 

δεδομένων από το CAD προς το κέντρο κατεργασίας. 
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Ειδικό 

λογισμικό 

 

Σύστημα 

CAD 

 

Κέντρο 

κατεργασίας 

Ολοκλήρωση 

CAD 

Κέντρο 

κατεργασίας 

 

Κριτήρια 

  Β
αρ
ύτ
ητ
α 

(Β
) 

Μόρια Β*Μ Μόρια Β*Μ Μόρια Β*Μ Μόρια Β*Μ 

 

Ποιότητα 

 

5 3 15 5 25 5 25 4 20 

Ευελιξία 5 5 25 4 20 3 15 2 10 

Ικανότητα 

καινοτομίας 
5 2 10 2 10 4 20 2 10 

Οργάνωση 3 5 15 1 3 1 3 1 3 

Μάρκετινγκ 3 5 15 4 12 2 6 2 6 

Σύνολο 

Μορίων 
  80  70  69  49 

Σχήμα 4.22: Ανάλυση οφέλους αξιών για την διαπίστωση της σειράς προτεραιότητας επιλογής 

υποσυστημάτων-CIM 

Τα επιμέρους έργα για την υλοποίηση των υποσυστημάτων θα πρέπει να εκτελεστούν 

σύμφωνα με την προτεραιότητα που έχει προκύψει από την ανάλυση και την διαδοχική σειρά 

όπως αυτή προκύπτει από τα μόρια που έχει λάβει στην βαθμολογία το κάθε υποσύστημα. 

Υψηλή βαθμολογία σημαίνει υψηλή προτεραιότητα και άμεση αναγκαιότητα υλοποίησης. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι πρώτη προτεραιότητα έχει το ειδικό λογισμικό 

που χρησιμοποιείται στον παραγωγικό κλάδο. Η εισαγωγή συστήματος CAD και η αγορά 

κέντρου κατεργασίας παίρνουν σχεδόν την ίδια βαθμολογία. Το ποιο από τα δύο πρέπει ν’ 

αγοραστεί πρώτα, εξαρτάται από την οικονομική αποδοτικότητα που προκύπτει από την  

λειτουργία του στην επιχείρηση. 

Από την μέχρι τώρα πορεία της εξέτασης του Μοντέλου CIM έχει διαμορφωθεί η 

προτεραιότητα που πρέπει να ακολουθηθεί στην υλοποίηση του έργου. Η στρατηγική αυτή 

επιλογή όμως και οι δυνατότητες ολοκλήρωσης δεν μας οδηγούν ακόμα στην τελική 
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απόφαση για την επένδυση. Πριν υλοποιηθεί το έργο θα πρέπει πρώτα να ληφθεί υπόψη και 

το οικονομικό όφελος που θα προκύψει σε επίπεδο ενδοεπιχειρησιακής λειτουργίας. 

 

4.9.2.2 Ενδοεπιχειρησιακό λειτουργικό οικονομικό όφελος 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM δημιουργεί δαπάνες και απαιτεί επενδύσεις αλλά από 

αυτές προέρχονται και πρόσθετα οφέλη. Ως δαπάνες νοούνται οι συνολικοί πόροι ίδιοι και 

δανειακοί που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. Ως οφέλη νοούνται οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν από την αύξηση των πωλήσεων αλλά και από την μείωση του 

κόστους την παραγωγής. Η δημιουργία μη οικονομικών οφελών αυξάνουν πρόσθετα την 

αποδοτικότητα μιας επένδυσης. Σ’ αυτή την παράγραφο γίνεται προσπάθεια να αποτιμηθούν 

τα οικονομικά αυτά οφέλη. Επίσης λαμβάνονται υπόψη και τα μεγέθη που δύσκολα μπορούν 

να υπολογισθούν, όπως τα ποιοτικά. 

 

Υπολογισμός κόστους 

Οι σκέψεις για την ολοκλήρωση του συστήματος δεν περιορίζονται μόνον σε 

τεχνολογικά θέματα, αλλά εξετάζονται και οι οργανωτικές επιπτώσεις καθώς επίσης και ότι 

έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Γι’ αυτόν τον λόγο ο υπολογισμός του 

οικονομικού οφέλους δεν περιορίζεται μόνον στην τεχνολογία, αλλά λαμβάνονται υπόψη και 

τα κοινωνικά και οργανωτικά στοιχεία, που επηρεάζουν τις συνολικές δαπάνες για την 

υλοποίηση του έργου. Τέλος, υπάρχουν και στοιχεία κόστους που δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν επακριβώς σε μία συγκεκριμένη ομάδα κόστους. Τέτοια περίπτωση π.χ. 

παρουσιάζεται στα έξοδα της διοίκησης του έργου (Project management). 

Ο Widmer [164] προτείνει να διαχωριστούν τα κόστη, σε εφάπαξ κόστη και σε 

τρέχοντα κόστη. Εφάπαξ κόστη δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  Τα 

τρέχοντα – διαρκή κόστη είναι αυτά που δημιουργούνται και συνεχίζουν να υπάρχουν μετά 

την ολοκλήρωση του έργου κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Πίνακας 4.19 

περιέχει τα κυριότερα είδη από κόστη και τα κατατάσσει σε εφάπαξ και σε τρέχοντα. Αυτό 

θα βοηθήσει την ομάδα έργου να εντοπίσει, ν’ αναγνωρίσει και να κατηγοριοποιήσει τα 

κόστη. Στις παραπάνω επιβαρύνσεις αντιπαρατίθενται βέβαια οι θετικές επιπτώσεις που 

προέρχονται από την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. 

 

Διαπίστωση θετικών επιπτώσεων – οφελών 

Οι θετικές επιπτώσεις και τα οφέλη που προκύπτουν μπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες, σ’ αυτές που προκύπτουν λόγω αύξησης των πληροφοριών, σ’ αυτές λόγω  



 191

 

 Εφάπαξ κόστη Τρέχοντα κόστη 

Κόστος 

προσωπικού-

ανθρώπινου 

δυναμικού 

– Επί πλέον κόστος 

προσωπικού στην 

μεταβατική περίοδο 

ένταξης των συστημάτων 

από την παλιά στην νέα 

κατάσταση. 

– Κόστος εκπαίδευσης: έξοδα 

σεμιναρίων και απώλεια 

χρόνου εργασίας. 

– Πρόληψη νέου 

εξειδικευμένου προσωπικού

– Κόστος δια βίου κατάρτισης-

εκπαίδευσης 

– Απώλεια χρόνου εργασίας για 

την συμμετοχή σε 

προγράμματα εκπαίδευσης-

κατάρτισης 

Οργανωτικά 

κόστη 

– Πτώση παραγωγικότητας 

στην μεταβατική περίοδο. 

– Απαιτήσεις σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις. 

 

– Αύξηση κόστους λειτουργίας 

και συντονισμού της 

λειτουργίας 

– (π.χ. περισσότερες 

συσκέψεις.) 

– Αύξηση κόστους λόγω 

αυξανόμενης ευελιξίας. 

Κόστος 

Τεχνολογίας 

– Κόστος απόκτησης Soft και 

Hardware. 

– Παραγωγικός εξοπλισμός. 

– Κόστος για την διαχείριση 

δεδομένων. 

– Ανάπτυξη προγραμμάτων 

αυτοματισμού PLC-PID 

ρυθμιστών. 

– Κόστος ασφαλιστικών 

εταιριών. 

– Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας. 

– Χρηματοδοτικά 

προγράμματα π.χ. Leasing. 

Γενικά έξοδα 

– Έξοδα υλοποίησης έργου, 

για την ομάδα υλοποίησης, 

συμβούλους κ.τ.λ. 

– Χρηματοδότηση επένδυσης 

εξοπλισμού και κτιρίων 

τοκοχρεολύσια.  

Πίνακας 4.19: Τύποι κόστους (πηγή: Widmer [164]) 
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βελτίωσης της οργάνωσης και σ’ αυτές που προκύπτουν λόγω αύξησης της απόδοσης των 

εργαζομένων. 

Η αύξηση των πληροφοριών εντός της επιχείρησης και η βελτίωση της διακίνησης 

αυτών δημιουργεί σημαντικά πλεονεκτήματα στην λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι γίνεται 

πιο διάφανη η όλη λειτουργία της επιχείρησης και η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο εύκολα, με 

την βοήθεια περισσότερων, πιο επίκαιρων και κατάλληλων πληροφοριών. Η επιλογή και 

αξιολόγηση των σημαντικών πληροφοριών γίνεται πιο εύκολα. Οι πληροφορίες είναι πλέον 

σε ηλεκτρονική μορφή και η διακίνηση εγγράφων, σχεδίων, πληροφοριών γίνεται με 

εσωτερικά δίκτυα υπολογιστών Intranet (LAN). Επίσης περιορίζεται σημαντικά η ποσότητα 

του χαρτιού που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν και η ανάγνωση γίνεται απ’ ευθείας απ’ τις 

οθόνες των υπολογιστών. Το συνολικό κόστος διακίνησης και διαχείρισης των πληροφοριών 

μειώνεται σημαντικά. Χαρακτηριστικά μπορεί κανείς να συγκρίνει την διακίνηση εγγράφων 

που γινόταν μέχρι σήμερα με κανάλια- σωλήνες με πεπιεσμένο αέρα και την σημερινή 

ηλεκτρονική διακίνηση μέσω δικτύων υπολογιστών. Οι οργανωτικές θετικές επιπτώσεις 

προέρχονται από την γενικότερη αλλαγή οργάνωσης όλης της επιχείρησης, η οποία 

αναγκαστικά προκύπτει από την αλλαγή όλης της δομής της επιχείρησης. Η απλούστευση 

ανταλλαγής πληροφοριών οδηγεί σε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησης. Χρονοβόρες μεταβάσεις από γραφείο σε γραφείο, ιδιαίτερα σε 

μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν πολλά κτίρια, εξαλείφονται. Το προσωπικό 

απελευθερώνει χρόνο εργασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλους τομείς πιο 

ουσιαστικούς, κυρίως για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η προκύπτουσα αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιβίωση της επιχείρησης. 

Επίσης το κόστος διασφάλισης ποιότητας μειώνεται σημαντικά με την τεχνολογία CIM. 

Η παραγωγή αυτοματοποιείται, είναι ομοιόμορφη και ποιοτικά σταθερή. Ο αριθμός των 

σκάρτων και οι εργασίες επιδιόρθωσης περιορίζονται σημαντικά. Ο απαιτούμενος χώρος τις 

περισσότερες φορές περιορίζεται, π.χ. εξαλείφονται τα ογκώδη σχεδιαστήρια και 

αντικαθίστανται με υπολογιστικά συστήματα. Οι εργασίες ρουτίνας αντικαθίστανται από 

δημιουργικές δραστηριότητες και η ανάληψη ευθυνών καταξιώνει τους εργαζόμενους. Η 

συνεργασία μεταξύ τους στο χώρο της επιχείρησης γίνεται πιο αποδοτική και δημιουργείται 

κλίμα ομάδας. Η αύξηση των κινήτρων, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, 

προέρχεται κυρίως από τις νέες τεχνολογίες και από τα βοηθήματα που διαθέτουν αυτές. 

 

Αποτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητας 
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Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα κόστη και οφέλη δεν είναι πάντα μετρήσιμα. Αφ’ ενός 

η απόδοση τους θα φανεί στο μέλλον και δεν μπορεί να γίνει εκ των προτέρων εκτίμηση 

αυτών, αφ’ ετέρου δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν 

πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός του προκύπτοντος οικονομικού οφέλους. Σε προηγούμενα 

κεφάλαια έχουν περιγραφεί τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των μετρήσιμων και μη 

μετρήσιμων μεγεθών, των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών. Παρακάτω γίνεται μια 

προσπάθεια να γίνει ο υπολογισμός του οικονομικού οφέλους με την χρήση των μετρήσιμων 

μεγεθών κόστους και οφέλους. 

Για την περιγραφή του όρου της οικονομικής αποδοτικότητας και οφέλους 

χρησιμοποιείται η δυναμική μέθοδος υπολογισμού των επενδύσεων. Εκτός από τα έξοδα και 

έσοδα, που γίνεται η κατανομή τους στο κόστος και στο όφελος, λαμβάνεται υπόψη ο 

υπολογιστικός τόκος, ο χρόνος χρήσης της επένδυσης καθώς επίσης και η υπολειμματική 

αξία. Για την πιο αναλυτική περιγραφή αυτών παραπέμπουμε στην βιβλιογραφία στον 

Staehelin [145] και στον Widmer [164]. Δυναμικοί μέθοδοι υπολογισμού λαμβάνουν υπόψη 

όλη την διάρκεια αξιοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου. Για να γίνει ο υπολογισμός θα 

πρέπει να αποτιμηθούν τα κόστη και οφέλη με την πάροδο του χρόνου. Για τον υπολογισμό 

του οικονομικού οφέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω τύπος (Kunz [89]). 
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Q = Πλεόνασμα ή έλλειμμα από την υλοποίηση της επένδυσης 

I = Κεφάλαιο που επενδύθηκε 

Gt = Καθαρό όφελος του έτους t (= Όφελος – Κόστος του έτους t) 

i = Τόκος (Υπολογιστικός τόκος) (%) 

n = Έτη χρήσης 

L = Υπολειμματική αξία μετά την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της 

επένδυσης 

Υπάρχει και μία δεύτερη μέθοδος δυναμικού υπολογισμού της απόδοσης. Αυτή 

χρησιμοποιείται όταν έχουμε περισσότερα από ένα ισότιμα επενδυτικά σχέδια. Σ’ αυτή την 

περίπτωση επιλέγουμε την λύση που έχει την μεγαλύτερη αποδοτικότητα. 

Εάν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να υπολογίσει την χρονική κατανομή του κόστους και 

του οφέλους που προκύπτουν από τη επένδυση, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τον απλό 

τύπο υπολογισμού απόσβεσης της επένδυσης  
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επένδυσης  τηςόφελος  καθαρόΕτήσιο
επένδυσης  κεφάλαιοοΑπαιτούμεν έτη) σε Απόσβεσης (Χρόνος R =  

Το ετήσιο καθαρό όφελος υπολογίζεται από το ετήσιο όφελος μείον το ετήσιο κόστος 

κεφαλαίου + δόση κεφαλαίου. Εάν ο χρόνος απόσβεσης ξεπερνάει το χρόνο χρήσης της 

επένδυσης, τότε δεν ενδείκνυται η επένδυση. Αν ο χρόνος απόσβεσης είναι μικρότερος από 

τον χρόνο χρήσης, τότε το όφελος που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από τα έξοδα. Εδώ θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και το μεταβλητό επιτόκιο το οποίο εξ αρχής δεν είναι γνωστό την 

χρονική στιγμή που γίνεται η επένδυση και έτσι δεν μπορούν τα παραπάνω μεγέθη να 

υπολογισθούν έπ’ ακριβώς. 

 

Ποιοτικά μη μετρήσιμα μεγέθη 

Τα ποιοτικά μη μετρήσιμα μεγέθη θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη στην λήψη 

απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης στην τεχνολογία CIM. Επειδή όμως δεν 

μπορούν να υπολογισθούν οικονομικά, η ωφέλεια που προκύπτει απ’ αυτά αποτιμάται με ένα 

απολογισμό επιχειρημάτων. Από τον απολογισμό επιχειρημάτων προκύπτει γενικά η 

απάντηση στο ερώτημα: Θα πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση ή όχι; Σ’ αυτό τον απολογισμό 

πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα υποκειμενικά κριτήρια τα οποία θέτει ο επιχειρηματίας. 

Στην συνέντευξη του ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «Η τεχνολογία CIM είναι πολύ 

πολύπλοκη, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί κανείς να αποτιμήσει, π.χ. παραγωγικότητα 

CNC μηχανημάτων, αλλά μία συνολική εικόνα της αποδοτικότητας δεν μπορεί να έχει 

κανείς. Περισσότερο η απόφαση παίρνεται από την θετική πεποίθηση και αισιοδοξία για τις 

νέες τεχνολογίες, η οποία είναι διαισθητική, ή προέρχεται από το ότι το κάνει ο ανταγωνιστής 

μας». 

Ο Πίνακας 4.20 παρουσιάζει έναν απολογισμό επιχειρημάτων. Στα μη μετρήσιμα 

μεγέθη ανήκει ιδιαίτερα και το όφελος που προκύπτει από την ολοκλήρωση των υπαρχόντων 

υποσυστημάτων CIM. Αυτό δεν πρέπει να προϋποτίθεται για να αποφασισθεί η επένδυση, 

αλλά θα πρέπει καταρχήν να λαμβάνονται υπόψη τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 

ένταξη των υποσυστημάτων (Scheer [126]). 

Σύνοψη του υπολογισμού του οικονομικού οφέλους 

Ο υπολογισμός του οικονομικού οφέλους για την απόφαση ένταξης της τεχνολογίας 

CIM είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και υποβοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή. Εκτός 

από τα υπολογιστικά μεγέθη που λαμβάνονται υπόψη, πρέπει να γίνει και η συνεκτίμηση των 

μη μετρήσιμων - ποιοτικών παραγόντων. Και τα δυο μαζί μπορούν να βοηθήσουν τον 
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επιχειρηματία να πάρει την σωστή απόφαση, συνδυάζοντας έτσι τους στρατηγικούς με τους 

οικονομικούς στόχους της επιχείρησης. 

Θετικά Αρνητικά 

 Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 

στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω 

αύξησης της ευελιξίας, βελτίωσης της 

ποιότητας και μείωση του χρόνου 

παραγωγής 

 Προώθηση της δημιουργικότητας. 

 Δημιουργία καλύτερων συνθηκών 

εργασίας λόγω νέας τεχνολογίας. 

 Διαφοροποίηση. 

 Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης 

στην αγορά. 

 Προσέλκυση συνεργατών λόγω νέας 

τεχνολογίας. 

 

 Ανασφάλεια λόγω της δύσκολης 

εκτίμησης της απαιτούμενης επένδυσης 

και του οφέλους που θα προκύψει. 

 Οικονομικό ρίσκο. 

 Ρίσκο στην επιτυχή ένταξη της 

τεχνολογίας CIM. 

 Προβλήματα ολοκλήρωσης 

 Εξάρτηση από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

 Πιθανή μη αποδοχή της τεχνολογίας 

από τους εργαζόμενους.  

 Καθυστερήσεις και προβλήματα λόγω 

αναδιοργάνωσης της παραγωγής  

 

Πίνακας 4.20: Απολογισμός επιχειρημάτων για την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM (Πηγή: 

Emmert [38]) 

Εάν είναι επιθυμητό μπορεί να γίνει μια πιο λεπτομερής ανάλυση του οικονομικού 

οφέλους που θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη και τα οφέλη που δημιουργούνται. 

Αυτό εξαρτάται από τον βαθμό λεπτομερούς θεώρησης που θέλουμε να πετύχουμε στην όλη 

εξέταση του θέματος. Ποια από τα είδη του κόστους και των οφελών θα εξετασθούν; Αυτό 

θα πρέπει ν’ αποφασισθεί σε σχέση με την συμπεριφορά της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Γι’ αυτό η λεπτομερής ανάλυση γίνεται σε σχέση με την σημασία που έχουν 

αυτά για την επιχείρηση. 

Η επικέντρωση στα σημαντικά σημεία λειτουργίας της επιχείρησης επηρεάζει και τους 

δύο κλάδους. Στην διαφοροποίηση δίνεται βαρύτητα στην βελτίωση των προϊόντων. Το 

όφελος μπορεί να αυξηθεί με τις υψηλότερες τιμές και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει μια πιο 

λεπτομερής εξέταση. 
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Αύξηση της αποδοτικότητας
(οικονομικού οφέλους)

Μείωση κόστους Αύξηση οφέλους

Κυριαρχία μέσων
τιμών

Επικέντρωση σε
σημαντικά σημεία

Διαφοροποίηση

 
Σχήμα 4.23: Συμπεριφορά ανταγωνιστικότητας και οικονομικό όφελος 

Εάν οι υπολογισμοί οδηγήσουν σε αρνητικά ποσοτικά συμπεράσματα, τότε θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να προσεχθούν περισσότερο οι στρατηγικές επιλογές της 

επιχείρησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξετασθούν οι αλληλεξαρτήσεις όλων των 

παραγόντων μέσω του δικτυωμένου διαγράμματος και να γίνει εξέταση διαφορετικών 

σεναρίων. Μ’ αυτό τον τρόπο ίσως δεν επηρεάζονται τα αριθμητικά μεγέθη μεν αλλά 

υποβοηθείται η λήψη της σωστής απόφασης. 

Οι Eisele & Schwan [36] έχουν επιχειρήσει κάτι τέτοιο στηριζόμενοι στα δικτυωμένα 

διαγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης και τα 

υπολογιστικά λειτουργικά μεγέθη. Όμως απαιτούνται ακόμα σημαντικά βήματα στην 

ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων, ώστε να δημιουργηθούν λεπτομερέστερα δικτυωμένα 

συστήματα και στην συνέχεια να γίνει η αξιολόγηση τους. 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της βέλτιστης λύσης CIM θα αποτελεί πάντα μια 

ενδοεπιχειρησιακή υπόθεση και θα απαιτεί μια υποκειμενική απόφαση διαφορετική για κάθε 

επιχείρηση. Θα πρέπει να εκτιμώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Τα 

μετρήσιμα μεγέθη θα παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο αλλά θα πρέπει να βρεθούν και 

τρόποι για την συνεκτίμηση και των μη μετρήσιμων μεγεθών. Επίσης έχει καταδειχθεί ότι η 

ευελιξία αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ΜΜΕ έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Στα πλαίσια περιγραφής του Μοντέλου παραγωγής θα πρέπει να επιλεγούν τα κατάλληλα 

μέσα για την αύξηση της ευελιξίας που αφορούν όλους τους τομείς και όλες τις λειτουργίες 

της επιχείρησης. 

 

4.9.3 Ενέργειες και μέσα για την αύξηση της ευελιξίας ανεξάρτητα από την εισαγωγή 

της τεχνολογίας CIM 
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Ενώ η δημιουργία ευελιξίας αναφέρεται κυρίως στις εσωτερικές λειτουργίες της 

επιχείρησης όπως στην παραγωγή προϊόντων και την εξυπηρέτηση αγοράς, υπάρχει και η 

ευελιξία διαχείρισης. Γι’ αυτήν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές ενέργειες που μπορούν να 

γίνουν για την αύξηση της. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν ποιες δυνατότητες υπάρχουν 

για την αύξηση αυτής της ευελιξίας, ανεξάρτητα από την τεχνολογία CIM. Στα πλαίσια του 

Μοντέλου παραγωγής θα εξετασθεί μόνον το τμήμα προμηθειών και το τμήμα παραγωγής, 

όπου θα εξετασθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτά. Οι παράγοντες της 

χρηματοδότησης, της Οργάνωσης, του Προσωπικού, του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης της 

επιχείρησης εξετάζονται στην λύση CIM. Η ευελιξία ενεργειών και αποφάσεων στα τμήματα 

προμηθειών και παραγωγής εξυπηρετεί την ελευθερία των χειρισμών και την δυνατότητα 

πολλαπλών επιλογών. Στο τμήμα προμηθειών μπορεί να επιτευχθεί αυτό με τα εξής μέσα: 

 Με την βοήθεια του internet μπορούν να γίνονται οι παραγγελίες προμηθειών και να 

γίνεται η σύγκριση τιμών μεταξύ πολλών προμηθευτών πριν δοθεί οριστικά η 

παραγγελία. Αυτό γίνεται και για την αγορά πρώτων υλών αλλά και για την λήψη 

υπηρεσιών. 

 Δημιουργία ευέλικτης αποθήκης διαθέτοντας περισσότερα είδη πρώτων υλών και 

προϊόντων. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα μεγάλα αποθέματα απαιτούν και 

μεγάλα κεφάλαια που δεσμεύονται στην αποθήκη. Θα πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη 

μέση τιμή, ώστε η παραγωγή να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα χωρίς τα αποθέματα να 

ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια. 

Εάν στο τμήμα παραγωγής υπάρχουν μηχανήματα που εκτελούν μόνον μια εργασία, 

τότε διαθέτουν μηδενική ευελιξία. Στόχος είναι να χρησιμοποιούνται μηχανήματα 

πολλαπλών χρήσεων για να εξυπηρετούν συγχρόνως την παραγωγή διαφορετικών 

εξαρτημάτων. Εκτός από τα κέντρα κατεργασίας, για την αύξηση της ευελιξίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και οι παρακάτω δυνατότητες: 

 Όταν χρησιμοποιούνται τα ίδια εξαρτήματα σε διαφορετικά μοντέλα προϊόντων. Μ’ 

αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ευελιξία της παραγωγής, επειδή τα τελικά προϊόντα 

ολοκληρώνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Επίσης κάποια εξαρτήματα είναι 

προκατασκευασμένα μέχρι μιας φάσης και υπολείπεται μόνον η τελική φάση, η οποία 

καθορίζει την μορφή του τελικού εξαρτήματος (π.χ. μεταλλικοί άξονες). Μ’ αυτόν τον 

τρόπο έχουμε μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού. 

 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αυξάνει και την ευελιξία διάθεσης αυτών στην αγορά. 

Εάν ένα προϊόν έχει ξεπεραστεί, τότε έχουμε την δυνατότητα να διαθέσουμε ένα 

άλλο. 
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 Η παρακολούθηση των καινοτομιών των ανταγωνιστών της επιχείρησης δίνει την 

δυνατότητα σ’ αυτήν, μερικές φορές να αντιγράφει προϊόντα, να τα εξελίσσει και να 

τα προσφέρει σε καλύτερες τιμές στην αγορά. Αυτό απαιτεί μικρότερο χρόνο εξέλιξης 

του προϊόντος και μειώνει το χρόνο διάθεσης αυτού (π.χ. η Ιαπωνική 

αυτοκινητοβιομηχανία αντέγραψε την Ευρωπαϊκή). 

 Η καλή οργάνωση της παραγωγής με την καλή γνώση της διαθεσιμότητας των 

παραγωγικών πόρων μπορούν να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες παραγγελίες. 

 Η ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος συλλογής πληροφοριών από τα παραγωγικά 

μηχανήματα και τις θέσεις εργασίας εξασφαλίζουν την άμεση αντίδραση με άμεσες 

διορθωτικές ενέργειες. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, όσον αφορά το Μοντέλο παραγωγής, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

για τα εξής θέματα:  

 Στρατηγική επιλογή λύσης CIM: Επιλογή υποσυστημάτων και ολοκλήρωση αυτών. 

Καθορισμός προτεραιοτήτων. 

 Επιλογή λύσης CIM σύμφωνα με τα λειτουργικά κριτήρια οικονομικής 

αποδοτικότητας. 

 Λήψη μέτρων και χρησιμοποιημένα μέσα για την αύξηση της ευελιξίας, ανεξάρτητα 

από την τεχνολογία CIM, στο Τμήμα Προμηθειών και Παραγωγής. 

 

4.10 Συνεργασίες 

Ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «Έχω αποκομίσει πολύ καλές εμπειρίες από την 

συνεργασία με άλλους συναδέλφους κατασκευαστές. Η ανταλλαγή απόψεων, η 

πληροφόρηση για κακοπληρωτές πελάτες, για τρόπους χρηματοδότησης, αλλά και για θέματα 

τεχνολογίας με βοήθησαν πολύ». 

Η τεχνολογία CIM δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες συνεργασίας σε πολλούς τομείς 

όπως στις πωλήσεις, στις προμήθειες και στην συνεργασία με άλλες ομοειδείς ή όχι 

επιχειρήσεις (καθετοποιημένα ή οριζόντια CLUSTERS). Με την ανάπτυξη του διαδικτύου 

(internet) και την μείωση κόστους χρήσης του καθώς και την σημαντική αύξηση της 

ταχύτητας του (ADSL) διανοίγονται απεριόριστες δυνατότητες συνεργασιών. Το E- 

BUSINESS, E- COMMERCE, E- BANKING, TELE – SERVICE, E- BAY και πολλές άλλες 

υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσου Διαδικτύου, δημιούργησαν νέες προοπτικές 

συνεργασιών και ανταλλαγής υπηρεσιών. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία 

χρόνια αναπτύχθηκαν Μοντέλα Ανταγωνιστικότητας με τη δημιουργία δικτύων 

Επιχειρήσεων (CLUSTERS), για τα οποία γίνεται αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο.  
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Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και διάφοροι άλλοι τρόποι συνεργασιών 

μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν αξιοποιείται από τη μεγαλύτερη μερίδα αυτών. Η 

συμπαραγωγή ορισμένων προϊόντων ή εξαρτημάτων είναι μια από αυτές τις μορφές 

συνεργασιών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι πολυδάπανες επενδύσεις από κάθε 

επιχείρηση ξεχωριστά και γίνεται πολύ καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού. 

Πολύ ακριβές εγκαταστάσεις παραγωγής αγοράζονται από κοινού και χρησιμοποιούνται από 

όλες τις επιχειρήσεις. Η παγκοσμιοποίηση που επήλθε μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου έχει επιτείνει πολύ τον ανταγωνισμό τόσο τον Εθνικό όσο και το Διεθνή χώρο. Οι 

συνεργασίες μεταξύ των ΜΜΕ έγιναν επιτακτικά απαραίτητες. Η τεχνολογία CIM 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη υλοποίηση τέτοιων συνεργασιών. Έτσι 

μπορεί να επιτευχθεί συγχρόνως ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής σε 

όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε 

επιχείρησης με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας όλων των επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις σ’ αυτές τις συνεργασίες συνεχίζουν όμως την αυτόνομη λειτουργία τους (Porter 

[114]).  

Η ένταση της συνεργασίας μπορεί να έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Η πιο απλή 

περιλαμβάνει μόνον ανταλλαγή πληροφοριών. Σ’ αυτήν την περίπτωση συνεργασίας οι 

επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. 

φορολογικά θέματα). Πιο έντονη γίνεται η συνεργασία όταν αποφασίσουν να συμβάλουν σε 

έναν κοινό σκοπό (π.χ. συμμετοχή από κοινού σε μια έκθεση εξωτερικού).  

Όταν αναπτυχθεί πολύ καλό κλίμα εμπιστοσύνης, τότε μπορεί η μια επιχείρηση να έχει 

ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της άλλης και να έχει πλήρη στοιχεία του 

προγράμματος παραγωγής, των αποθεμάτων πρώτων υλών, τις διαθεσιμότητας του 

παραγωγικού εξοπλισμού κ.τ.λ. Τότε μιλάμε για δομή internet - CIM.  

Η συνεργασία των επιχειρήσεων σε δίκτυα (CLUSTERS) με την τεχνολογία internet - 

CIM διανοίγει τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχει καταχωρηθεί ο 

όρος VIRTUAL FACTORY, ο οποίος θα περιγραφεί σε επόμενο κεφάλαιο. Στη δομή αυτή η 

κάθε επιχείρηση διατηρεί την αυτονομία λειτουργίας της και η συνεργασία γίνεται μόνον 

όταν αυτό απαιτείται και είναι αναγκαίο. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων γίνεται 

ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση, αλλά η παραγωγή γίνεται με κοινό παραγωγικό εξοπλισμό. 

Υπάρχουν πολλά πετυχημένα CLUSTERS στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα το Υπουργείο 

Ανάπτυξης ξεκίνησε την ίδια προσπάθεια το 1998 με την δημιουργία και εθνικών 

CLUSTERS. Το Δίκτυο Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου (ΔΙΜΕΤΚΑ) ήταν ένα 
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παράδειγμα και οι εμπειρίες της λειτουργίας αυτού του Δικτύου θα περιγραφούν σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο. 

 

4.10.1 Συνεργασία σε κατασκευαστικό και οικονομολογικό επίπεδο 

Επιχειρηματίας στην συνέντευξη του ανέφερε: «Θα συνεργαζόμουν ευχαρίστως με 

άλλους συναδέλφους σε θέματα οικονομολογικά, όπως τρόποι χρηματοδότησης, υπολογισμοί 

κόστους και προμήθεια πρώτων υλών». 

Αυτός ο τρόπος συνεργασίας είναι πιο σπάνιος, επειδή πρόκειται για τα «μυστικά» της 

επιχείρησης αλλά επιτυγχάνεται μερικές φορές μεταξύ δύο επιχειρηματιών, όταν έχουν 

αναπτύξει πολύ καλές ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις,. 

Για παράδειγμα στην παραγωγή οικιακών συσκευών δύο επιχειρηματίες χρησιμοποιούν 

μερικά ίδια εξαρτήματα που παράγουν με τα ίδια καλούπια, τα οποία συγχρηματοδότησαν 

από κοινού λόγω υψηλού κόστους. Επίσης μπορεί να γίνει και ανάπτυξη κοινού λογισμικού 

που θα χρησιμοποιείται και από τις δύο επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της τεχνολογίας CIM 

μπορούν ν’ ανταλλάξουν εμπειρίες στην ολοκλήρωση των υποσυστημάτων CIM. Αυτό 

απαιτεί μεν μακροχρόνια συνεργασία αλλά αποφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.  

Επίσης μια άλλη μορφή συνεργασίας μπορεί να γίνει όταν πληροφορίες και επιθυμίες, 

οι οποίες προέρχονται από τους καταναλωτές-πελάτες, αξιοποιούνται από δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στους πελάτες και δημιουργεί μια 

καλύτερη εικόνα των επιχειρήσεων στην αγορά. 

Συνεργασίες μπορούν να επιτευχθούν και με επιχειρήσεις άλλων παραγωγικών τομέων. 

Σ’ αυτή την περίπτωση μιλάμε για καθετοποιημένο CLUSTER. Η μια επιχείρηση παράγει 

εξαρτήματα, η άλλη παράγει μ’ αυτά ολοκληρωμένα προϊόντα και η τρίτη αναλαμβάνει την 

πώληση αυτών. 

Άλλου είδους συνεργασίες διαφορετικών κλάδων μπορεί να προκύψουν όταν όλες μαζί 

χρησιμοποιούν κοινούς χώρους ή κοινές εγκαταστάσεις (π.χ. επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον 

ίδιο βιολογικό καθαρισμό ή Βιομηχανικές περιοχές). 

Η μεθοδική καταγραφή των δυνατοτήτων συνεργασιών μπορεί να γίνει με την βοήθεια 

του Πίνακα 4.21. 

Μερικοί επιχειρηματίες όμως εξέφρασαν επιφυλάξεις στην υλοποίηση συνεργασιών 

μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. Ο σκεπτικισμός και οι επιφυλάξεις αναφέρονται στην 

επόμενη παράγραφο. 
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Δυνατότητες Συνεργασιών 

Συνεργαζόμενοι Είδος Συνεργασίας Τρόποι Συνεργασίας 

   

   

   

Πίνακας 4.21: Δυνατότητες Συνεργασίας 

 

4.10.2 Επιφυλάξεις και εμπόδια συνεργασιών 

Με την δημιουργία πιο στενών δεσμών συνεργασίας παρουσιάζονται μεγαλύτερες 

απαιτήσεις και μερικές φορές δυσκολίες που προέρχονται από τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά 

και από νομικά θέματα. Η εμπιστοσύνη που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι το κύριο συστατικό για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ 

τους.  

Επίσης, αναστολές και επιφυλάξεις στην ανάπτυξη συνεργασιών προέρχονται και από 

τον φόβο να μην αποκαλυφθούν τα πλεονεκτήματα και η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η 

κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως όπου με την συνεργασία μικρού αριθμού 

επιχειρήσεων, μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες ανταγωνιστικότητας, ώστε να μπορέσουν 

να αντιμετωπίσουν κυρίως τον εισαγόμενο ανταγωνισμό. Κύριο ρόλο επίσης αποτελούν οι 

Σύνδεσμοι και οι Οργανώσεις ανά κατασκευαστικό κλάδο, όπου ομοειδείς επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και έχουν κοινά συμφέροντα. Στην περίπτωση της 

τεχνολογίας CIM είναι μικρότερος αυτός ο φόβος, διότι μια λύση CIM για μια επιχείρηση δεν 

μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια σ’ άλλη επιχείρηση, λόγω της ιδιαιτερότητας και ιδιομορφίας 

της παραγωγής κάθε επιχείρησης. Η υλοποίηση της τεχνολογίας CIM προϋποθέτει μια 

μακροχρόνια μεταβατική πορεία σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

ικανοτήτων του προσωπικού, την αναδιάρθρωση της οργάνωσης, την τεχνολογική 

ανασυγκρότηση και την εφαρμογή νέων τρόπων Μάρκετινγκ. Όλα αυτά απαιτούν μια 

πολυσύνθετη γνώση και η αντιγραφή και εφαρμογή αυτών από την μία επιχείρηση στην άλλη 

είναι πολύ δύσκολη (Scheer [126]).  

Επιχειρηματίας στην συνέντευξη του αναφέρει: «Ένα πολύ καλό πεδίο συνεργασίας 

είναι η κοινή προμήθεια πρώτων υλών μέσω επίτευξης καλύτερης διαπραγματευτικής 

ικανότητας χαμηλότερων τιμών. Αλλά και εδώ υπάρχουν δυσκολίες διότι η κάθε επιχείρηση 
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χρησιμοποιεί άλλες διαστάσεις και άλλες προδιαγραφές υλικών. Όμως η επιχείρηση μου έχει 

συνεργαστεί πολλές φορές με μια άλλη επιχείρηση ενός φίλου μου». 

Υπάρχουν βέβαια και άκρως εσωστρεφείς επιχειρηματίες που βλέπουν εντελώς 

αρνητικά κάθε είδους συνεργασία. Μακροπρόθεσμα όμως και με τις σημερινές συνθήκες του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού οι ελληνικές ΜΜΕ θα πρέπει αναπόφευκτα να βρουν τρόπους και 

Μοντέλα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ τους. Τα δίκτυα (CLUSTERS) είναι ένα από τα 

Μοντέλα Ανταγωνιστικότητας τα οποία προωθήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. 

μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Άλλος επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξη του: «Σήμερα η κατάσταση έχει γίνει 

πολύ πολύπλοκη. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Ειδικά στις νέες τεχνολογίες 

δεν έχω την γνώση. Ούτε το προσωπικό μου έχει τις γνώσεις να ανταποκριθεί. Δεν μας μένει 

άλλη λύση από το να συνεργαστούμε μεταξύ μας». 

Συμπερασματικά θα πρέπει να λεχθεί ότι με την χρήση των νέων τεχνολογιών 

διανοίγονται μεγάλες δυνατότητες συνεργασιών για την αντιμετώπιση του διεθνούς 

ανταγωνισμού. Με την βοήθεια του παρόντος Μοντέλου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

κατανόησης της νέας αυτής τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από αυτήν.  

 

4.11 Φάση προσαρμογής: Δημιουργία προϋποθέσεων 

Ένας επιχειρηματίας αναφέρει: «Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου διαπίστωσα ότι την 

τεχνολογία CIM δεν μπορεί κανείς να την αγοράσει από έναν προμηθευτή, όπως ένα 

παραγωγικό μηχάνημα. Θα πρέπει να την οικοδομήσει βήμα-βήμα μέσα στην επιχείρησή του. 

Θα πρέπει πρώτα να αγοράσει τα υποσυστήματα CIM και στη συνέχεια να στοχεύσει στην 

διασύνδεση και την ολοκλήρωση μεταξύ τους. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις». 

Αυτό είναι και το ζητούμενο στην φάση προσαρμογής. Η προσοχή εστιάζεται στα 

θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης, Προσωπικού και Μάρκετινγκ. Ακόμα και να μην υιοθετηθεί 

η λύση CIM, η αναλυτική εξέταση των παραπάνω τμημάτων και η συνεχής προσπάθεια 

βελτίωσης τους θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για κάθε επιχείρηση. 

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν στα 

επιμέρους πεδία λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τον 

σύμβουλο επιχειρήσεων στο οποίο θα αναθέσει η επιχείρηση την αρχική διερευνητική μελέτη 

για την ένταξη της τεχνολογίας CIM. 
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4.11.1 Διοίκηση της Επιχείρησης 

Τι σημαίνει η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM από την σκοπιά της Διοίκησης της 

επιχείρησης; 

 

 Ανοιχτοί ορίζοντες προς τις άλλες επιχειρήσεις του ιδίου παραγωγικού κλάδου αλλά 

και των άλλων 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας CIM δημιουργεί νέες και πολλαπλές προκλήσεις και 

απαιτήσεις προς τον επιχειρηματία. Όσο περισσότερα υποσυστήματα εντάσσονται στην 

επιχείρηση τόσο πιο απαιτητικό γίνεται το έργο του επιχειρηματία αλλά και των στελεχών 

της Διοίκησης. Θα πρέπει να σχεδιάζουν το επόμενο βήμα, να ανιχνεύουν καινούργιες λύσεις 

και να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Απ’ όλα αυτά θα εξαρτηθεί η επιβίωση της επιχείρησης 

και οι ευθύνες αυτές βαραίνουν αποκλειστικά την Διοίκηση της επιχείρησης. Επίσης η 

Διοίκηση θα πρέπει να αντλεί πληροφορίες και εμπειρίες από άλλους συγγενείς 

παραγωγικούς κλάδους και να παρακολουθεί γενικότερα την πορεία της οικονομίας για να 

μπορεί έγκαιρα να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις που προέρχονται και από τους άλλους 

παραγωγικούς κλάδους. (π.χ. μείωση του ΑΕΠ και μείωση των εισοδημάτων έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στις πωλήσεις της επιχείρησης). Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των 

προκλήσεων θα πρέπει η διοίκηση να είναι πεπεισμένη και να αντιδρά άμεσα και 

αποτελεσματικά.  

 

 Κατανομή αρμοδιοτήτων 

Με την τεχνολογία CIM επιτυγχάνεται μια πιο διάφανη λειτουργία της επιχείρησης και 

ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει πληροφόρηση από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Θα 

πρέπει ν’ ασχολείται με το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει 

ότι θα έχει όλες τις αρμοδιότητες για όλα τα τμήματα. Θα πρέπει να αναθέσει αρμοδιότητες 

σε ειδικά στελέχη και να αποκεντρώσει τις ευθύνες. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να εστιάσει 

την προσοχή του στην στρατηγική χάραξη πολιτικής της επιχείρησης. Επιχειρηματίας 

αναφέρει: «Για μένα η τεχνολογία CIM ξεπερνάει τις δυνατότητες μου. Έπρεπε να βρω μια 

λύση και αποφάσισα την ευρύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων». 

Συμπερασματικά θα πρέπει να γίνει κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για να 

απελευθερωθούν πρόσθετες δυνατότητες στον επιχειρηματία και στα στελέχη της διοίκησης. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ευελιξία της διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης. 
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 Αύξηση της ευελιξίας στον τομέα της Διοίκησης 

Η τεχνολογία CIM διασφαλίζει γρήγορη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς την 

διοίκηση της επιχείρησης. Αυτό αυξάνει την ευελιξία λήψης αποφάσεων, οι οποίες 

προσαυξάνουν και την ευελιξία στο τμήμα παραγωγής. Έτσι δημιουργούνται οι εξής 

δυνατότητες:  

 Ο ισορροπημένος σχεδιασμός Προϊόντος/Αγοράς, αυξάνει την ευελιξία ανταπόκρισης 

της επιχείρησης σε μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς. 

 Με την εξέταση των διάφορων εναλλακτικών λύσεων στην δημιουργία του στόχου 

Προϊόντος/Αγοράς και της συμπεριφοράς ανταγωνιστικότητας εντοπίζονται οι 

ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται στην επιχείρηση. Με την έγκαιρη 

πληροφόρηση που διασφαλίζει η τεχνολογία CIM , η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί 

να προσαρμόζει τις αποφάσεις της έγκαιρα και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών – πελατών. Έτσι επιτυγχάνεται μια διαρκής εποπτεία της επιχείρησης 

και του περιβάλλοντος που λειτουργεί αυτή. 

 Με την λεπτομερέστερη ανάλυση και επεξήγηση του Δικτυωτού Διαγράμματος 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τυχόν 

επερχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι 

λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων 

καταστάσεων. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν οι βασικές μεταβλητές στο 

Δικτυωμένο Διάγραμμα, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία της 

επιχείρησης. (Gomez & Probst [49]). Τέτοιες μεταβλητές είναι π.χ. η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων – επιθυμιών των πελατών ή το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι 

ανταγωνιστές μας. Οι μεταβλητές αυτές θα πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή 

παρακολούθηση και να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να 

γίνεται π.χ. κάθε 6 μήνες. Εάν αυτές οι μεταβλητές ξεπερνούν μια επιθυμητή οριακή 

τιμή, θα πρέπει να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι 

αποδεκτό, πιθανώς θα απαιτηθεί να μεταβληθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο σημαντική είναι η αναπτυσσόμενη ευελιξία στις 

αποφάσεις της Διοίκησης. 

 

4.11.2 Εξασφάλιση Χρηματοδότησης 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι εναλλακτικές μη συμβατικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης που έχουν οι ΜΜΕ. Σε πολλές επιχειρήσεις τίθεται ως πρώτη προϋπόθεση 

και προτεραιότητα η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της 
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τεχνολογίας CIM. Το CIM απαιτεί την διάθεση οικονομικών πόρων που πρέπει να διατεθούν 

μόνον για αυτόν τον σκοπό και η ανταποδοτικότητα τους πιθανώς να επέλθει μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία σ’ αυτό, γιατί αλλιώς 

η επιχείρηση μπορεί να περιέλθει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Επιχείρηση που δεν 

διαθέτει τους οικονομικούς πόρους δεν πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση, επειδή η 

τεχνολογία CIM στην αρχική φάση λειτουργίας της δημιουργεί επί πλέον προβλήματα μέχρι 

να αρχίσει να γίνεται αποδοτική. 

Επιχειρηματίας στην συνέντευξη του αναφέρει: «Δεν πρέπει να επιχειρείται ένταξη της 

τεχνολογίας CIM εάν δεν υπάρχει οικονομική άνεση. Αλλιώς επιδεινώνει ακόμα περισσότερο 

την κατάσταση, επειδή αργεί να αποδώσει. Στην δική μου περίπτωση χρειάστηκαν 2-3 χρόνια 

μέχρι ν’ αρχίσει ν’ αποδίδει». Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η γενικότερη κατάσταση της 

οικονομίας. Σε περιόδους ύφεσης τα πιστωτικά ιδρύματα δεν αναλαμβάνουν εύκολα την 

χρηματοδότηση, επειδή λόγω μειωμένων πωλήσεων τα οικονομικά των επιχειρήσεων είναι 

δυσμενέστερα και το ρίσκο υψηλότερο. 

Αντί ν’ αποφασισθεί η αγορά των μηχανημάτων CIM (π.χ. CNC φρέζας), μπορεί να 

επιλεγεί εναλλακτικά η μέθοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING). Σ’ αυτήν την 

περίπτωση ο εξοπλισμός αντί ν’ αγοραστεί ενοικιάζεται από την επιχείρηση. Το συμβόλαιο 

ενοικίασης μπορεί να έχει διάρκεια από 5 έως 10 χρόνια. Κατά την διάρκεια ισχύος του 

συμβολαίου η επιχείρηση μπορεί να επιστρέψει τον εξοπλισμό ή να τον ανανεώνει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, ή με την λήξη του συμβολαίου η επιχείρηση μπορεί να αγοράσει τον 

εξοπλισμό σε μια μικρή συμβολική τιμή. Αυτή η μέθοδος χρηματοδότησης έχει επιπλέον το 

πλεονέκτημα ότι τα ετήσια έξοδα γίνονται αποδεκτά από την φορολογική αρχή. Σε κάθε 

περίπτωση τα επιτόκια είναι πιο αυξημένα από την περίπτωση μακροχρόνιας δανειοδότησης 

για αγορά παγίων. Το LEASING όμως έχει και τα εξής πλεονεκτήματα: 

– Γίνεται με 100% ξένα κεφάλαια. 

– Ο οικονομικός προγραμματισμός γίνεται πιο εύκολα. 

– Ο αγοραστής δεν ασχολείται με το θέμα της πώλησης του εξοπλισμού μετά την 

λήξη του συμβολαίου. 

– Η σύναψη του συμβολαίου LEASING είναι πιο εύκολη από την σύναψη δανείου 

και δεν απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. 

Το βασικό μειονέκτημα του LEASING είναι το μεγαλύτερο επιτόκιο. Ανταυτού όμως δίνει 

στον επιχειρηματία την δυνατότητα πιο ευέλικτου χειρισμού.  

Η ευελιξία στη εξασφάλιση χρηματοδότησης αυξάνεται όταν ακολουθείται από την 

επιχείρηση συντηρητική πολιτική ανάληψης ξένων κεφαλαίων. Όσο μικρότερη είναι η 
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δανειακή επιβάρυνση τόσο πιο μεγάλη είναι η δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού, όταν αυτό 

απαιτηθεί. Για τη δημιουργία καλύτερης ρευστότητας στην επιχείρηση πρέπει να εξετάζεται 

πάντα προσεκτικά εάν ο εξοπλισμός θα αγοράζεται, θα ενοικιάζεται ή θα ακολουθείται η 

μέθοδος LEASING. 

Η ευελιξία είναι ένα οικονομικό αγαθό το οποίο δημιουργεί επιπλέον κόστος (Malik 

[97]). Δημιουργεί από την μια πλευρά ευελιξία χειρισμών αλλά από την άλλη πλευρά 

επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση. Συμπερασματικά θα πρέπει να λεχθεί ότι η Διοίκηση 

της επιχείρησης θα πρέπει κάθε φορά να σταθμίζει και να επιλέγει το πιο κατάλληλο 

χρηματοδοτικό μέσο. 

 

4.11.3 Μορφή Οργάνωσης 

Οργανωτική προετοιμασία 

«Η ανάπτυξη του πληροφορικού συστήματος αν δεν υποστηρίζεται από τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό της οργανωτικής δομής είναι τελείως ανεπαρκής» (Bleicher []). Η 

εισαγωγή της τεχνολογίας CIM δεν απαιτεί μόνον την αγορά ενός πληροφορικού 

συστήματος, την εγκατάσταση ενός προγράμματος CAD, την αγορά μηχανημάτων CNC ή 

την αγορά ενός ειδικού λογισμικού. Εκτός από έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και στρατηγική 

απαιτεί και οργανωτικές παρεμβάσεις και προσαρμογές (Zanner [173]). Εάν η Διοίκηση της 

επιχείρησης αποφασίσει την εγκατάσταση της τεχνολογίας CIM, τότε θα πρέπει 

προηγουμένως να γίνει μια ανάλυση της παρούσας οργανωτικής, δομής και να προετοιμαστεί 

μια εκ νέου οργανωτική διάρθρωση των τμημάτων και των λειτουργιών της επιχείρησης. 

Εάν αυτό δε γίνει, τότε υπάρχει κίνδυνος να εγκατασταθούν τα υποσυστήματα 

CIM,από τα οποία θα προέλθει μια επί μέρους αναδιοργάνωση της επιχείρησης, όμως αυτά 

θα μείνουν απομονωμένα και εάν δεν συνδέονται μεταξύ τους, τότε θα δημιουργηθεί μία 

ασυντόνιστη δομή όλου του εργοστασίου. Τα επί μέρους τμήματα μπορεί ν’ αυξήσουν την 

αποδοτικότητα τους αλλά η συνολική λειτουργία της επιχείρησης δεν θα είναι η 

προσδοκώμενη. Η διασύνδεση των υποσυστημάτων μπορεί πλέον να μην είναι εφικτή, ή να 

απαιτεί μια μακροχρόνια και δαπανηρή διαδικασία. Από τα παραπάνω προκύπτει εκ νέου ότι 

η τεχνολογία CIM δεν είναι μια αποκλειστικά τεχνολογική επέμβαση στην επιχείρηση αλλά 

απαιτεί μια ολοκληρωμένη οργανωτική αντιμετώπιση. 

Ένας επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξη του: «Με την αγορά του προγράμματος 

CAD και της μηχανής CNC προέκυψαν νέες απαιτήσεις οργάνωσης. Ναι μεν αυξήθηκε η 

παραγωγή μου, αλλά χωρίς σωστή οργάνωση μπορεί να εμφανιστούν άλλου είδους 

προβλήματα». 



 207

Θα πρέπει να αποφασιστούν έγκαιρα οι απαραίτητες αλλαγές, να δρομολογηθούν πριν 

την εγκατάσταση αλλά να συνεχιστούν και μετά την εγκατάσταση των υποσυστημάτων CIM. 

Θα πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προ τα επάνω. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις στον χώρο παραγωγής και στα υπόλοιπα τμήματα. Στην συνέχεια, με την 

μορφή πυραμίδας, να προωθηθούν οι προτάσεις προς την κορυφή, δηλαδή προς την διοίκηση 

της επιχείρησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι τρόποι, οι οποίοι θα πρέπει 

να υποδειχθούν από την ομάδα του έργου και από τους ειδικούς συμβούλους. Ως στόχοι προς 

επίτευξη θα πρέπει να οριστούν αυτοί που έχουν σχέση με την ικανοποίηση των πελατών, 

κυρίως η βελτίωση της ποιότητας και η μείωση των τιμών. 

Η απαίτηση για την αναδιοργάνωση της επιχείρησης δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε 

μια διαρκή αναπροσαρμογή χωρίς να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος και τελικός σχεδιασμός. 

Μια τέτοια περίπτωση θα οδηγούσε την επιχείρηση σε διαρκή αναστάτωση με αρνητικές 

επιπτώσεις. Αυτό αναφέρει ο Ruppert [123] στην διδακτορική του διατριβή. Επίσης αναφέρει 

ότι αυτό, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν άκαμπτες οργανωτικές δομές, 

θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα προβλήματα. Στις ΜΜΕ λόγω της ύπαρξης μικρότερων 

τμημάτων ο εντοπισμός των προβλημάτων και η αντιμετώπιση τους είναι πολύ πιο εύκολοι. 

Γι’ αυτό και η ανασυγκρότηση της οργάνωσης τους μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Με την 

αναδιοργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια πιο 

διάφανη δομή και διάρθρωση. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε μπορεί να καταλήξουμε σε 

δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας, όπου δεν θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, και θα 

εμφανιστούν επικαλύψεις και ασάφειες αρμοδιοτήτων. Επίσης μια τέτοια κατάσταση θα 

δημιουργούσε ανασφάλειες και συγχύσεις στο προσωπικό. Ιδιαίτερα με την εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM, η οποία αποτελεί μία πολύπλοκη δομή, οι αρμοδιότητες και η ευθύνη του 

κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς. Παρακάτω αναφέρονται οι 

προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στην εισαγωγή της τεχνολογίας CIM και τι πρέπει 

καταρχήν να αλλαχθεί. 

 

Οργανόγραμμα  

Σ’ αυτή την μορφή οργάνωσης υπάρχουν σχετικά σταθερές και διαρκείς δομές της 

οργάνωσης εντός της επιχείρησης, όπου η κατανομή των καθηκόντων και η ανάθεση 

εργασιών είναι συγκεκριμένη και σαφής. 

 

Οργανόγραμμα και περιγραφή θέσεων 
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Θα πρέπει εξ αρχής να έχει εξετασθεί και αποφασισθεί τι ρόλο θα έχει ο καθένας 

συμμετέχων στην δομή της οργάνωσης με στόχο μία μακροπρόθεσμη διάρθρωση της 

οργάνωσης. Στο τμήμα παραγωγής η τεχνολογία CIM δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες 

παραγωγής, γενικά ο όγκος της παραγωγής αυξάνεται από τα σύγχρονα παραγωγικά 

μηχανήματα. Αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με επιπλέον παραγγελίες και πωλήσεις οι οποίες 

απαιτούν μια νέα κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων. Ο επιχειρηματίας, η Διοίκηση και 

το Τμήμα Πωλήσεων πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, ώστε  ν’ 

ανιχνεύσουν νέους πελάτες και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες πωλήσεις. Με την αύξηση των 

πωλήσεων αυξάνεται και ο όγκος εργασιών διαχείρισης των παραγγελιών και οι εργασίες 

προετοιμασίας της παραγωγής. Κυρίως ο επιχειρηματίας επιφορτίζεται μ’ αυτές τις επιπλέον 

εργασίες και ο χρόνος του για άλλες δραστηριότητες περιορίζεται σημαντικά. Για την αύξηση 

της διαφάνειας των λειτουργιών της επιχείρησης θα πρέπει, ακόμα και σε μικρές 

επιχειρήσεις, να γίνεται ένα οργανόγραμμα, όπου για τον καθένα να καθορίζονται 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες και να περιγράφονται για κάθε θέση αναλυτικά οι 

εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται. 

Ο καθηγητής Straerke [147] δίνει τον ορισμό του οργανογράμματος: «Οργανόγραμμα 

είναι μια γραφική παρουσίαση της οργανωτικής δομής, όπου παριστάνονται τα διάφορα 

τμήματα της επιχείρησης και με γραμμές καθορίζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των, 

ακολουθώντας την ιεραρχική σειρά». Τα οργανογράμματα χρησιμοποιούνται ευρέως και 

είναι γνωστά και γι’ αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο σ’ αυτήν την εργασία ν’ αναλυθούν 

περαιτέρω.  

Περιγραφή Θέση 

Χαρακτηρισμός Θέσης : Χαρακτηριστικά Θέσης : 

Κύρια Θέση : Αναπληρωματική Θέση : 

Στόχοι της Θέσης : 

ΜΓ Αρμοδιότητες ( Εργασίες, Υπευθυνότητες, Ιεραρχία). 

1  

2  

3  

  

Σχήμα 4.24: Περιγραφή θέσης (πηγή: Fopp, Foiera & Benz) 
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Η περιγραφή της κάθε θέσης εμπεριέχει και τις λεπτομέρειες δραστηριοτήτων του κάθε 

τμήματος ή εργαζομένου. Περιγράφει τους στόχους, τις εργασίες, τις αρμοδιότητες και τις 

ευθύνες καθώς επίσης και τις διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Το 

παρακάτω σχήμα δείχνει ένα υπόδειγμα περιγραφής θέσης το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην προκήρυξη μιας θέσης για πρόληψη ενός νέου εργαζόμενου ή ενός 

στελέχους.  

Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκτός από το Οργανόγραμμα μπορεί να υπάρχει και ένα 

Διάγραμμα Λειτουργιών. Αυτό θα περιγράφει ποια θέση θα συμμετέχει σε ποια λειτουργία 

και τι εργασίες πρέπει να εκτελεί. Αυτό αποτελεί μια πιο πολυσύνθετη δομή της οργάνωσης 

της επιχείρησης. 

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγγελιών 

Η σκέψη για την ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων CIM αντιστοιχεί στην 

οργάνωση της επιχείρησης. Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε η σπουδαιότητα του 

εντοπισμού κενών συνεργασίας μεταξύ υποσυστημάτων και των επιμέρους τμημάτων της 

παραγωγής. Θα πρέπει επίσης να γίνει το ίδιο και στην Οργάνωση της επιχείρησης, δηλαδή 

να εντοπιστούν τα κενά που μπορεί να υπάρχουν στην Διοίκηση, τα οποία δημιουργούνται  

από την τεχνολογία CIM. 

Ως θεωρητικός βέλτιστος στόχος τίθεται η διαχείριση και διεκπεραίωση μιας 

παραγγελίας να γίνεται από έναν μόνο υπεύθυνο. Έτσι ο βαθμός ολοκλήρωσης αυξάνεται 

ουσιαστικά. Αυτό αφορά περισσότερο τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν 

ξεχωριστό τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, τμήμα Προετοιμασίας Παραγωγής και τμήμα 

Δημιουργίας Προγραμμάτων Εφαρμογής – Καθοδήγησης των Μηχανών CNC. Εάν η 

ολοκλήρωση στοχεύει στην διαχείριση και διεκπεραίωση της παραγγελίας από ένα μόνο 

τμήμα, τότε αυξάνεται ουσιαστικά η αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Ο άνθρωπος τίθεται στο κέντρο και αποτελεί τον αποκλειστικό συντελεστή για την 

επίτευξη του στόχου. Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνον από έναν εργαζόμενο, τότε 

τίθεται ως στόχος η άμεση επικοινωνία και συνεργασία των περισσοτέρων του ενός 

εργαζομένου μέσω δικτύου Intranet. Ακόμα και να μην υλοποιηθεί η τεχνολογία CIM, αυτό 

θα βοηθούσε σε κάθε περίπτωση την επιχείρηση. Στην περίπτωση όμως της τεχνολογίας CIM 

αυτό είναι απαραίτητο. Και αυτό γιατί η τεχνολογία CIM δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε 

ένας μόνον εργαζόμενος να χειρίζεται συγκεντρωτικά και ολοκληρωμένα τα τρία 

διαφορετικά τμήματα, την ολοκληρωμένη προετοιμασία του προϊόντος μέχρι αυτό ν’ 

ανατεθεί προς κατασκευή στο τμήμα παραγωγής. 
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Στις μικρότερες επιχειρήσεις ο αριθμός των τμημάτων είναι μικρότερος και η 

συνεργασία μεταξύ τους είναι πιο εύκολη. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM τα διάφορα 

τμήματα συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους μέσω της διασύνδεσης τους. Έτσι ένας 

εργαζόμενος μπορεί να αποκτήσει την τεχνογνωσία (Know-How) και να μπορεί να χειρίζεται 

περισσότερα του ενός μέσω του εσωτερικού Δικτύου (Intranet). Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα αλλά και ευελιξία στην απασχόληση των εργαζομένων, βέβαια απαιτούνται 

όμως υψηλότερα προσόντα από τους εργαζόμενους, τα οποία θα πρέπει ν’ αποκτηθούν με 

πρόσθετη εκπαίδευση-κατάρτιση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό από έναν εργαζόμενο, μόνον 

τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες εργαζομένων, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για ένα 

συγκεκριμένο παραγωγικό τμήμα της επιχείρησης. 

 

Μείωση αρμοδιοτήτων-καθηκόντων του επιχειρηματία 

Ο επιχειρηματίας σε μια ΜΜΕ είναι επιφορτισμένος με πολλές αρμοδιότητες και πολλά 

καθήκοντα. Η επιχείρηση λειτουργεί συγκεντρωτικά και ο επιχειρηματίας είναι υπέρμετρα 

επιφορτισμένος. Μετά την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM είναι σχεδόν αδύνατο να 

διατηρήσει όλες τις μέχρι τώρα δραστηριότητές του. Ο καθηγητής Staerkle [146] αναφέρει: 

«Οι αρμοδιότητες του επιχειρηματία εξαρτώνται από τις ικανότητες και τις γνώσεις των 

συνεργατών του. Όσο καλύτεροι είναι οι συνεργάτες του, τόσο περισσότερες αρμοδιότητες 

μπορεί να μεταβιβάσει σ’ αυτούς και να απελευθερώσει τον εαυτό του από δραστηριότητες 

ρουτίνας». Εξετάζοντας τις οριζόντιες και κατακόρυφες μορφές Διοίκησης μιας επιχείρησης 

μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Τις κατακόρυφες αρμοδιότητες θα πρέπει ο επιχειρηματίας να τις κατανείμει σε άλλους 

συνεργάτες του και σε μέλη της Διοίκησης. Αυτό απαιτεί από τον επιχειρηματία βούληση και 

ετοιμότητα για να το πραγματοποιήσει. Ιδιαίτερα μετά την ένταξη της τεχνολογίας CIM αυτό 

είναι απαραίτητο να γίνει, διότι ο επιχειρηματίας δεν διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις 

αλλά και επειδή πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του στα πιο σημαντικά θέματα της 

επιχείρησης. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την απαραίτητη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει 

στους συνεργάτες του. Επίσης και στο παραγωγικό τμήμα θα πρέπει να κατανεμηθούν οι 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα.  

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του: «Μέχρι τώρα πίστευα ότι όλα πρέπει να 

περνάνε από τα χέρια μου. Τώρα αποφάσισα να αποκεντρώσω την λειτουργία της 

επιχείρησής μου και να κατανείμω αρμοδιότητες και στους συνεργάτες μου».  
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Στο Σχήμα 4.25 φαίνεται το Μοντέλο που πρέπει ν’ ακολουθηθεί στην κατανομή 

αρμοδιοτήτων, στο οποίο φαίνεται και η δυναμική του συμπεριφορά. 

Θετικές εμπειρίες
αποτέλεσμα της

κατανομής

Κατανομή
αρμοδιοτήτων

Επικέντρωση του
επιχειρηματία σε νέες

δραστηριότητες

Νέοι ρόλοι των
συνεργατών

Απελευθέρωση του
επιχειρηματία από
δραστηριότητες

Βελτίωση της
ποιότητας των
υπηρεσιών

Κίνητρα προς τους
συνεργάτες

Έλεγχος

 
Σχήμα 4.25: Επικέντρωση του επιχειρηματία σε νέες δραστηριότητες 

Στην οριζόντια μορφή διοίκησης θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες συνεργαζομένων 

μελών. Εάν ο επιχειρηματίας δεν διαθέτει όλες τις γνώσεις για την τεχνολογία CIM, πράγμα 

που σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει, τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα από 

συνεργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ενδιαφέροντα για να 

μπορούν να συνεργάζονται επιτυχώς με τον επιχειρηματία. Η ομάδα αυτή, σε αντίθεση με την 

ομάδα υλοποίησης του έργου της τεχνολογίας CIM, θα είναι διαρκής και θα αποτελείται από 

εργαζόμενους της επιχείρησης. Έτσι ο επιχειρηματίας απελευθερώνει πρόσθετο χρόνο 

απασχόλησης και μπορεί να επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε νέες πιο δημιουργικές 

και αποδοτικές για την επιχείρηση ασχολίες. 

 

Μεταλλασόμενη Διοίκηση 

Η εισαγωγή μιας λύσης CIM απαιτεί μια εκτεταμένη μεταλλαγή της Οργάνωσης της 

επιχείρησης. Αυτό πρέπει να γίνει μεθοδικά με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σ’αυτή την 

περίπτωση προτείνεται η συνεχής εξέλιξη του τρόπου διοίκησης. Η συνεχής μεταλλαγή όμως 

δημιουργεί ανασφάλειες και αυτό οδηγεί στην δημιουργία τάσεων για διατήρηση της 

υπάρχουσας κατάστασης. Η ανασφάλεια δημιουργεί επίσης φόβο απώλειας των 

περιουσιακών στοιχείων, της εργασίας και του γοήτρου της επιχείρησης. Αυτή είναι 
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κοινωνικο-ψυχολογική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Πάντοτε το νέο 

απαιτεί μια μεταβατική περίοδο μέχρι να εδραιωθεί, να κατοχυρωθεί και να καταξιωθεί 

(Straerkle & Bleicher [147]). Για τους παραπάνω λόγους η μεταλλαγή αυτή της οργάνωσης 

θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και να λαμβάνει υπόψη πάντοτε τον ανθρώπινο παράγοντα και 

την συμπεριφορά των εργαζομένων της επιχείρησης. 

Επιχειρηματίας στην συνέντευξή του αναφέρει: «Η υλοποίηση της τεχνολογίας CIM 

απαιτεί υπομονή. Πρέπει να γίνεται σταδιακά για να μπορούν οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση 

να αφομοιώνουν τις αλλαγές και κυρίως να τις αποδέχονται». 

Με την μεταλλαγή αυτή της οργάνωσης θα πρέπει να διαπιστώνεται μια συνεχής 

βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία προέρχεται και από τις καλύτερες 

συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες σ’ αυτές τις 

αλλαγές να συμμετέχουν ενεργά και με θετική προδιάθεση. Έτσι επιτυγχάνεται μια αρμονική 

μετεξέλιξη της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Η 

επιτυχία δεν επιβάλλεται αλλά πρέπει να δημιουργηθεί στην επιχείρηση εκ των έσωθεν. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η Διοίκηση θα πρέπει ν’ ακολουθήσει τις τρεις 

παρακάτω φάσεις: 

1. Στην αρχή θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή θέσεων και ιδεών. Αυτή η φάση στην 

βιβλιογραφία ονομάζεται «απόψυξη» (Unfreezing). Σ’ αυτή την φάση μέσω 

συζητήσεων γίνεται προσπάθεια να αναφερθούν οι υπάρχουσες απόψεις σε σχέση με 

την λειτουργία της επιχείρησης, π.χ. μπορούν να τεθούν ερωτήσεις: «Τι δεν γίνεται 

μέχρι τώρα στην επιχείρηση σωστά; Πού υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης;» 

2. Αλλαγή συμπεριφοράς (Moving). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναμένεται να 

πεισθούν οι εργαζόμενοι, με την βοήθεια συζητήσεων, να αποδεχθούν τους νέους 

στόχους, ν’ αλλάξουν συμπεριφορά και ν’ αποκτήσουν θετική προδιάθεση για την 

υλοποίησή τους. Ιδανικά θα λέγαμε να ταυτιστούν με τους στόχους της επιχείρησης. 

Αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ιδανική και θα δημιουργούσε τις καλύτερες προοπτικές 

για την επιτυχή υλοποίηση της τεχνολογίας CIM. Εάν αυτό οδηγηθεί σε αποτυχία, 

τότε ο μόνος δρόμος που εναπομένει είναι η επιβολή. Η επιτυχία όμως θα είναι 

αμφισβητούμενη και γι’ αυτό πρέπει να εξαντληθούν όλα τα μέσα για την 

προηγούμενη προσέγγιση. Αποδεδειγμένα, ο καλύτερος τρόπος είναι η δημιουργία 

κινήτρων προς τους εργαζόμενους, τόσο οικονομικών όσο και ηθικών. 

3. Η Τρίτη φάση περιγράφεται ως φάση της «κατάψυξης» (Freezing). Αυτό που έχει 

επιτευχθεί θα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Οι εργαζόμενοι έχουν αποδεχθεί την νέα 

κατάσταση και έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Έχουν δημιουργήσει 
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καλύτερες συνθήκες εργασίας, η επιβίωση της επιχείρησης διασφαλίζει και την δική 

τους επιβίωση και υπάρχει μία αρμονική και αποδοτική συνεργασία όλων των μελών 

της επιχείρησης. 

 

Οργάνωση ροής παραγωγής 

Ο καθηγητής Staerke [146] αναφέρει: «Η οργάνωση ροής αφορά στην μορφή της 

διαδικασίας της παραγωγής, όπου ορίζονται οι διαδοχικές φάσεις και τα αρμόδια τμήματα 

όπου υλοποιούνται τα παραγωγικά βήματα». Στην τεχνολογία CIM οι αλλαγές που 

προκύπτουν στην ροή της παραγωγής αναφέρονται κυρίως στην διακίνηση πρώτων υλών και 

στην διακίνηση πληροφοριών. Ιδιαίτερα μετά την ένταξη της τεχνολογίας CIM τα οφέλη 

προκύπτουν από την συνολική ροή της παραγωγής και όχι μόνον από την λειτουργία των 

μεμονωμένων υποσυστημάτων της. 

 

α) Ροή Υλικών 

Σε μια παραγωγική μονάδα η εγκατάσταση νέων, πολυλειτουργικών μηχανημάτων 

απαιτούν και μια εκ νέου διάταξη στον παραγωγικό χώρο (LAY OUT). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη ροή των υλικών και πρώτων υλών εντός του εργοστασίου. 

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του: «Με μια βελτιωμένη ροή υλικών και 

πρώτων υλών μπορεί να γίνει εξοικονόμηση 10% του χρόνου εργασίας». 

Με την αναδιάρθρωση κατανομής και τοποθέτησης των μηχανημάτων μπορεί να 

απαιτηθούν και άλλοι χώροι και πιθανόν να χρειαστεί η κατασκευή και άλλων κτιρίων. 

 

β) Ροή Πληροφοριών 

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του: «Το πρώτο υποσύστημα που 

εγκατέστησα ήταν μια ηλεκτρονική συσκευή παρουσίας των εργαζομένων». 

Οι απαιτήσεις για μια πιο διάφανη λειτουργία της επιχείρησης δημιουργεί καινούριες 

απαιτήσεις προς την Διοίκηση. Καθήκοντα, εργασίες, αρμοδιότητες και υπευθυνότητες είναι 

τα σημαντικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος CIM είναι η συνεχής καταγραφή και 

τεκμηρίωση των αναλωθέντων υλικών, του χρόνου εργασίας, των αποθεμάτων αποθήκης και 

των έτοιμων προϊόντων. Μια ακριβής καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των παραπάνω 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για απολογιστική κοστολόγηση. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

γίνεται σύγκριση του προϋπολογιστικού και του απολογιστικού κόστους. 
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Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του: «Με την τεχνολογία CIM έχω την 

δυνατότητα να κάνω μέχρι και κοστολόγιο ημέρας. Έχω πολύ καλύτερη εποπτική εικόνα της 

επιχείρησής μου. Κάθε μέρα στο τέλος της βάρδιας παρακολουθώ τα συμβάντα της ημέρας. 

Παλαιότερα διαπίστωνα τις αποκλίσεις στο τέλος της οικονομικής περιόδου, όταν πλέον ήταν 

αργά». Αυτό έχει γίνει και σε εταιρία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, όπου έχει 

εγκατασταθεί σύστημα συλλογής βιομηχανικών δεδομένων και ανά πάσα στιγμή είναι εφικτή 

η πληροφόρηση από όλα τα παραγωγικά τμήματα αλλά συγχρόνως και από το λογιστήριο.  

Γενικότερα με την τεχνολογία CIM αναδιαρθρώνεται ριζικά όλη η διοικητική δομή της 

επιχείρησης π.χ. οι εργασίες προετοιμασίας της παραγωγής γίνονται στο γραφείο και δεν 

απαιτείται η μετάβαση του εργαζόμενου στο χώρο παραγωγής. Μέχρι σήμερα όταν έπρεπε να 

εκτελεστεί μία παραγγελία αυτή δινόταν πρώτα στο τμήμα παραγωγής, όπου γινόταν τα 

κατασκευαστικά σχέδια. Μετά επιστρεφόταν στο τμήμα σχεδιασμού και προκοστολόγησης 

και στην συνέχεια επιστρεφόταν πάλι στο Τμήμα Παραγωγής. Με την τεχνολογία CIM όλες 

οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και το Τμήμα 

Παραγωγής παραλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία, ήτοι οριστικά σχέδια CAD, λίστες υλικών και 

προγράμματα λογισμικού για την CNC παραγωγή του εξαρτήματος ή προϊόντος. 

 

Αύξηση της ευελιξίας στην Οργάνωση της επιχείρησης 

Η αναδιοργάνωση των δομών της Διοίκησης και της ροής της παραγωγής αποτελούν 

ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της ευελιξίας. Η ευελιξία αυτή ονομάζεται ευελιξία 

δομών και έχει άμεση επίδραση στην ευελιξία αποφάσεων και χειρισμών για τα διάφορα 

θέματα της επιχείρησης. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό μετά από την εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM. Μια ευέλικτη οργανωτική δομή μπορεί να δημιουργηθεί όμως και 

ανεξάρτητα από την τεχνολογία CIM λαμβάνοντας τα εξής μέτρα: 

– Με υψηλότερη αποκέντρωση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων: Οι εργαζόμενοι πρέπει 

να λειτουργούν αυτόνομα και να ολοκληρώνουν μια συγκεκριμένη παραγγελία από 

την αρχή μέχρι το τέλος. 

– Δεν θα πρέπει να υπάρχει γραφειοκρατία. Θα πρέπει να υπάρχουν τρόποι άμεσης 

επικοινωνίας χωρίς ιδιαίτερες τυπικές διαδικασίες. 

– Απλουστευμένες οργανωτικές δομές χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της αρτιότητας. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν επίσης και ένα καλό κλίμα συνεργασίας. 

Συνήθως στις ΜΜΕ υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις διότι δεν απαιτούνται πολύπλοκες 

δομές Διοίκησης και οι λειτουργίες είναι πιο ευέλικτες σε σύγκριση με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις.  
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Η εισαγωγή όμως της τεχνολογίας CIM μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην 

αναδιοργάνωση της Διοίκησης. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα υπόψη για να αποφύγουμε 

ανεπιθύμητες καταστάσεις. Μερικές φορές η υπάρχουσα ευελιξία στις ΜΜΕ μπορεί να 

περιοριστεί από τις πιο σύνθετες δομές που απαιτεί η τεχνολογία CIM. Π.χ. η συγκέντρωση 

όλων των εργασιών προετοιμασίας της παραγωγής σε ένα μόνον γραφείο δημιουργεί 

εξάρτηση από έναν μόνον εργαζόμενο και όταν αυτός απουσιάζει να μην μπορεί να 

αντικατασταθεί. Επίσης το υψηλό επίπεδο γνώσεων που απαιτείται από τον αρμόδιο 

εργαζόμενο δεν μπορεί εύκολα να υποκατασταθεί άμεσα από άλλον. Αυτά δημιουργούν μία 

δυσκολία αντιμετώπισης των καταστάσεων που πιθανώς θα προκύψουν. Θα πρέπει να βρεθεί 

μια βέλτιστη λύση και να έχουν προβλεφθεί οι τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων στενωπών. 

Συμπερασματικά θα πρέπει η αναδιοργάνωση των δομών αλλά και των λειτουργιών να 

αρχίσει έγκαιρα για να υπάρχει ικανός χρόνος για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Ο 

καθηγητής Scheer [126] αναφέρει: «Γενικώς έχει διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσματα μιας 

δομικής ανασυγκρότησης της οργάνωσης καθυστερούν να γίνουν ορατά. Ενώ σε μια 

επένδυση που αφορά στον εξοπλισμό, η παραγωγή επιτυγχάνεται σχετικά γρήγορα, το 

όφελος από την αναδιοργάνωση της Διοίκησης προκύπτει με αργούς ρυθμούς και πολύ 

αργότερα». 

 

4.11.4 Εξέλιξη-Ανάπτυξη Προσωπικού 

Κατά την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM προκύπτουν νέες απαιτήσεις και προκλήσεις 

προς το προσωπικό σε σχέση με τις γνώσεις τους, τις ικανότητές τους και την αποδοχή που 

πρέπει να επιδείξουν για τις νέες τεχνολογίες. Και αυτό δεν αφορά μόνον ένα μέρος του 

προσωπικού αλλά σχεδόν το σύνολό τους. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

με επιμόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού και με πρόσληψη νέου ειδικευμένου 

προσωπικού. Επίσης προκύπτουν και νέες απαιτήσεις του τρόπου Διοίκησης του 

προσωπικού. Κύριο χαρακτηριστικό σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι να δοθούν κίνητρα στους 

εργαζόμενους, γιατί από αυτούς εξαρτάται κυρίως η επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Εάν 

αυτό δεν επιτυγχάνεται με τους υπάρχοντες εργαζόμενους, θα πρέπει η επιχείρηση να 

προσλάβει ειδικούς επιστήμονες, κυρίως απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή η 

τεχνολογία CIM απαιτεί και θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι απαιτήσεις σε νέες γνώσεις και προσόντα των εργαζομένων εστιάζονται κυρίως 

στην διαδικασία της ολοκλήρωσης. Ο Wildemann [168] αναφέρει συγκεκριμένα: «Οι 
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εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες κατανόησης και αντίληψης της όλης 

λειτουργίας της επιχείρησης. Εάν δεν διαθέτουν τέτοιες ικανότητες, τότε η επιθυμητή 

προσδοκώμενη αύξηση της ευελιξίας δεν θα προκύψει». 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και 

βοηθήματα, να συμμετέχουν ενεργά στο γίγνεσθαι της επιχείρησης και να αναλαμβάνουν 

ευθύνες. Θα πρέπει γενικώς να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και από απλοί εκτελεστές εντολών 

να γίνουν συμμέτοχοι στην διαμόρφωση νέων συνθηκών εργασίας, με νέες ιδέες και 

πρωτοβουλίες. Επίσης απαιτούνται και περισσότερες τεχνικές γνώσεις, μαθηματικοποιημένη 

αντίληψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να γίνουν 

εργαζόμενοι «πολλαπλών χρήσεων». Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και απαιτεί επιμονή 

και υπομονή που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. 

Ο Ulrich [156] σε άρθρο του σε ελβετική τεχνική εφημερίδα ονοματίζει τις γνώσεις 

CIM ως γνώσεις «κλειδιά» και τις θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητες για την υλοποίηση της 

τεχνολογίας CIM, εστιάζει δε στα εξής βασικά σημεία: 

− Γενικές μαθηματικές και τεχνολογικές γνώσεις είναι προϋπόθεση για την 

κατανόηση της τεχνολογίας CIM. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης της 

όλης λειτουργίας μιας παραγωγικής επιχείρησης, της διασύνδεσης και της 

συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων. 

− Συστηματικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης καταστάσεων. Διαγνωστική 

ικανότητα. 

− Ικανότητα για ομαδική εργασία. Για την προετοιμασία, την εισαγωγή και την 

λειτουργία της τεχνολογίας CIM απαιτείται πνεύμα συνεργασίας και σύμπραξη 

όπως στις αθλητικές ομάδες (Bearth [8]). 

− Σύλληψη και κατανόηση αφηρημένων εννοιών και μαθηματικοποιημένων 

μοντέλων. 

− Προθυμία για ανάληψη ευθυνών, ώστε για κάθε εργασία να υπάρχει ο αντίστοιχος 

υπεύθυνος για την εκτέλεσή της. 

Με ποιους τρόπους μπορούν να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι; 

 

Εκπαίδευση 

Ήδη έχει αναφερθεί ότι με το παρόν Μοντέλο-CIM δίνεται η δυνατότητα στον 

επιχειρηματία να ανασυγκροτήσει την επιχείρησή του και να θέσει μακροπρόθεσμους 

στόχους. Η περιγραφή και η οπτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων με την βοήθεια δικτυωτών 
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διαγραμμάτων δίνει την δυνατότητα κατανόησης και στόχευσης των απαραίτητων ενεργειών, 

οι οποίες πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση της τεχνολογίας CIM. Θα πρέπει όμως για την 

επιτυχή υλοποίηση αυτής να προϋπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα και οι γνώσεις των 

εργαζομένων. Αυτές χαρακτηρίζονται από πολυσύνθετες απαιτήσεις που αναφέρονται στον 

τεχνολογικό, οικονομολογικό, διοικητικό και οργανωτικό τομέα. 

Αυτό που προέκυψε και από τις συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες είναι ότι η 

ανάληψη ευθυνών και η συνέργια των εργαζομένων αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση μιας εργασίας και 

να την εποπτεύουν από την αρχή μέχρι το τέλος, έχοντας αίσθημα ευθύνης για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της. Επίσης απαιτείται από τους εργαζόμενους η δυνατότητα απασχόλησής τους 

σε περισσότερες διαφορετικές θέσεις εργασίας (JOB ROTATION-JOB ENLARGEMENT). 

Αυτό απαιτεί το ενδιαφέρον να ενημερώνονται στο ότι γίνεται και στα άλλα τμήματα του 

εργοστασίου. 

Το Μοντέλο-CIM συνδυάζει την Μεθοδολογία της Δικτυωμένης Σκέψης με την 

τεχνολογική γνώση. Αυτά τα δύο καθορίζουν τα προσόντα που απαιτούνται από τους 

εργαζόμενους και αυτό είναι ένας αρκετά απαιτητικός και δύσκολος συνδυασμός. Η 

απόκτηση αυτών των προσόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM. Κατά την επιλογή μεθόδων επιμόρφωσης των εργαζομένων υπάρχουν δύο 

δυνατότητες, η εντός της επιχείρησης επιμόρφωση (Training on-the-job) και η εκτός 

επιχείρησης επιμόρφωση (Training off-the-job). Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει να 

προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν πριν την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM αλλά και 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης της. Οι ανάγκες επιμόρφωσης όμως παραμένουν 

διαχρονικά και πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. 

Ο σκοπός της επιμόρφωσης εκτός της επιχείρησης είναι η απόκτηση κυρίως 

θεωρητικής γνώσης. Περιλαμβάνει συνήθως σεμινάρια αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε 

ενεργή συμμετοχή μέσω μελέτης περιπτώσεων. Επίσης εργαστηριακές ασκήσεις μπορούν να 

συνοδεύουν τα προγράμματα επιμόρφωσης.  

Πέραν του επιστημονικού περιεχομένου, τα προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να 

καταδεικνύουν την επίδραση της τεχνολογίας CIM στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης. Η χρήση της Δικτυωμένης Σκέψης συμβάλει στην κατανόηση των 

αλληλεπιδράσεων που προκύπτουν από την χρήση αυτής. Επίσης θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαρκή βελτίωση του συστήματος. Η φιλοσοφία που έχει 

αναπτυχθεί στην Γερμανία, η λεγόμενη KVP (διαρκής προσπάθεια βελτίωσης), έφερε 
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σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην αυτοκινητοβιομηχανία VOLKSWAGEN στα τέλη της 

δεκαετίας του 90 και αποτέλεσε πρότυπο για πολλές άλλες επιχειρήσεις στην Γερμανία. 

Στην εντός της επιχείρησης επιμόρφωση (Training on-the job), η απόκτηση νέων 

γνώσεων γίνεται στην θέση εργασίας των εργαζομένων. Αυτός ο τρόπος βοηθάει στην 

εκμάθηση χειρισμού και λειτουργίας των συστημάτων που διαθέτει η επιχείρηση. Οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν αυτήν την μέθοδο κυρίως για την επιμόρφωση στην χρήση 

συστημάτων CAD και CNC μηχανών (φρέζας, τόρνου, κέντρου κατεργασίας). Συνήθως 

αυτήν την εκπαίδευση την αναλαμβάνουν οι προμηθευτές των υποσυστημάτων του CIM. 

Στην συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει μια συστηματική και μακροχρόνια εξάσκηση, διότι οι 

νέες τεχνολογίες είναι συνήθως πολύπλοκες και απαιτούν μεγάλο χρόνο μέχρι την πλήρη 

εκμάθηση και την αποδοτική τους λειτουργία. 

Γι’ αυτό θα πρέπει η επιμόρφωση και η εκπαίδευση να ξεκινήσει έγκαιρα. Ειδικά η 

εκπαίδευση στα λογισμικά πακέτα θα πρέπει να γίνει εντός της επιχείρησης, ώστε η 

εκπαίδευση να γίνεται με πραγματικά δεδομένα (Learning by doing). 

Στο Σχήμα 4.26 γίνεται η διάκριση μεταξύ των μεθόδων Training off-the-job και 

Training on-the-job. 

 Κατά την προετοιμασία Κατά την υλοποίηση 

Training off-the job Ευαισθητοποίηση και αρχική 

γνωριμία της Τεχνολογίας 

 

Training on-the job  Εκμάθηση του προγράμματος 

CAD και της λειτουργίας CNC 

Μηχανημάτων 

Εκμάθηση και χρήση 

των λογισμικών. 

Σχήμα 4.26: Σύγκριση μεταξύ των μεθόδων εκμάθησης 

 

Διοίκηση Προσωπικού 

«Όποιος επιθυμεί μεγαλύτερες επιτυχίες, θα πρέπει να έχει και τις αντίστοιχες ιδέες» 

(Bleicher [15]). Εδώ τονίζεται άλλη μια φορά η αναγκαιότητα ύπαρξης οράματος και 

δημιουργίας νέων ιδεών. Αυτή η συμπεριφορά του επιχειρηματία αντικατοπτρίζεται και 

στους εργαζόμενους. Εάν ο επιχειρηματίας δημιουργεί νέες ιδέες και θέτει νέους στόχους, 

αυτό μεταφέρεται ως πρότυπο και προς τους εργαζόμενους. Έτσι η απαραίτητη εκπαίδευση 

και επιμόρφωση γίνεται αποδεκτή από το προσωπικό και μετατρέπεται σε πολλαπλασιαστικά 

πλεονεκτήματα και οφέλη της επιχείρησης. Ο Hinterhuber [69] αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Το όραμα πρέπει να είναι ως ένα αστέρι οδηγός στον ουρανό». Επίσης και οι εργαζόμενοι 
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πρέπει να έχουν οράματα. Από την επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται και η δική τους 

προσωπική επαγγελματική επιτυχία. Αυτό θα πρέπει να επηρεάζει τις σκέψεις τους, την 

συμπεριφορά τους και τον τρόπο που εργάζονται. Είναι πολύ σημαντικό ο επιχειρηματίας να 

μπορεί να επηρεάζει και να κινητοποιεί τους εργαζόμενους προς αυτήν την κατεύθυνση και 

οι εργαζόμενοι να συνταυτίζονται με την επιχείρηση και να την θεωρούν δικιά τους. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το πετύχει αυτό ο επιχειρηματίας. Θα πρέπει ο ίδιος να είναι 

πρότυπο συμπεριφοράς και να οδηγεί την επιχείρηση στην επιτυχία. Να είναι ο «Αρχηγός», ο 

«Στρατηγός», να μεριμνά και να σκέπτεται το καλό της επιχείρησης και των εργαζομένων 

της. 

Ο Deyhle [29] αναφέρει χαρακτηριστικά την εξής ιστορία τριών τεχνιτών που 

κατεργαζόταν πέτρες. Όταν ρωτήθηκαν τι έκαναν, ο πρώτος απάντησε: «κατεργάζομαι 

πέτρες», ο δεύτερος απάντησε «δουλεύω και κερδίζω χρήματα» και ο τρίτος απάντησε 

«φτιάχνω ένα καμπαναριό». Μ’ αυτό το παράδειγμα ήθελε να καταδείξει τον διαφορετικό 

τρόπο αντιμετώπισης και αντίληψης της ίδιας εργασίας. Ο τρίτος θέτει οράματα παρόλο που 

κάνει μια απλή εργασία. 

 

Επικοινωνία 

Συγχρόνως με την διάφανη λειτουργία της επιχείρησης, πολύ σημαντικής σημασίας 

είναι και η συνεχής επικοινωνία του επιχειρηματία με τους εργαζόμενους. Υπάρχουν ποικίλοι 

τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. Μερικοί επιχειρηματίες κάνουν σε καθημερινή βάση άτυπες 

συζητήσεις με τους εργαζόμενους, άλλοι κάνουν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τα στελέχη και 

άλλοι κάνουν μηνιαίες συναντήσεις με όλο το προσωπικό. 

Επιχειρηματίας στην συνέντευξή του αναφέρει: «Την τελευταία βδομάδα ενημέρωσα 

τους εργαζόμενους για την πορεία της επιχείρησης. Τους ανέλυσα τα κοστολόγια και τους 

ενημέρωσα για την κατάσταση της αγοράς. Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να είναι 

συμμέτοχοι σε ότι αφορά την επιχείρηση. Αυτό βοηθάει όλους μας». 

Οι συζητήσεις θα πρέπει να επεκτείνονται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την 

επιχείρηση. Να διευκρινίζονται τα καθήκοντά τους, να καθοδηγούνται στις εργασίες τους και 

να συζητάνε μεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 

Άλλος επιχειρηματίας αναφέρει: «Αξιοποιούμε τα διαλείμματα και συζητάμε τόσο τα 

τεχνικά όσο και τα οργανωτικά προβλήματα της επιχείρησης. Η επικοινωνία και η 

πληροφόρηση μας βοηθάει να αποφύγουμε λάθη στην παραγωγή». Για παράδειγμα είναι 

πολύ χρήσιμη η πληροφόρηση των εργαζομένων για τις ευκαιρίες που διανοίγονται για την 

επιχείρηση και για τους κινδύνους που διατρέχει αυτή από τους ανταγωνιστές της. Έτσι 
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ενημερώνονται για τους τρόπους που επιλέγει η Διοίκηση της επιχείρησης για την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται για τους στόχους 

προϊόν/αγορά και την επιλογή συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 

Επειδή ο κάθε εργαζόμενος λειτουργεί διαφορετικά λόγω του χαρακτήρα του, θα 

πρέπει η επικοινωνία να λαμβάνει υπόψη και αυτές τις ιδιομορφίες. Ο επιχειρηματίας πρέπει 

να χειρίζεται τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και να χρησιμοποιεί τους κατάλληλους 

τρόπους επικοινωνίας που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση. Οι γνώσεις ψυχολογίας πολλές 

φορές βοηθάνε προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ο καθηγητής Staerkle [146] αναφέρει: «Υπάρχει ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να 

χωριστούν σε δύο ή περισσότερες ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Αυτό 

θα πρέπει να αποφευχθεί και στόχος θα πρέπει να είναι η αδιάρρηκτη συνοχή του συνόλου 

των εργαζομένων». 

 

Δημιουργία κινήτρων 

Ο Bleicher [15] αναφέρει: «Όταν θέλεις να φτιάξεις ένα καράβι μην αναζητάς καλούς 

εργάτες που ξέρουν να επεξεργάζονται το ξύλο, να γνωρίζουν την τέχνη της κατασκευής του, 

αλλά προσπάθησε να τους δημιουργήσεις την λαχτάρα να ταξιδέψουν στην απέραντη 

θάλασσα». Αυτή η αναφορά καταδεικνύει άλλη μια φορά την σημασία του οράματος και των 

νέων ιδεών. Εάν δεν υπάρχουν αυτές τότε λείπει η κινητήρια δύναμη στην επιχείρηση και οι 

εργαζόμενοι μένουν παθητικά αδιάφοροι. Σε μια εμπειρική μελέτη που έγινε, στα ερωτήματα 

που τέθηκαν στους εργαζόμενους, διαφάνηκαν τα εξής συμπεράσματα (Eiff [35]): 

− Ο εργαζόμενος δίνει έννοια και σκοπό στην εργασία του, όταν του δίνεται η 

δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες ικανότητές του. 

− Η κάθε εργασία έχει την δική της αξία και δεν πρέπει να υποτιμάται έναντι άλλων. 

− Η κάθε εργασία θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ένα μέρος του όλου και να γίνεται 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

− Θα πρέπει να καταλογίζονται ευθύνες και συνέπειες στην μη σωστή εκτέλεση 

εργασιών. 

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ελέγχει εάν τα παραπάνω κριτήρια τηρούνται από τους 

εργαζομένους. Θα πρέπει να τους μεταφέρεται η άποψη ότι συμμετέχουν συναποφασιστικά 

στην λειτουργία της επιχείρησης και ότι τα αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά τους αφορούν 

όλους. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο συναποφασιστικός τρόπος διοίκησης δεν εμπεριέχει 

μόνον δικαιώματα αλλά δημιουργεί και υποχρεώσεις και απαιτεί την ανάληψη ευθυνών. Σε 
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αντίθεση μ’ αυτόν τον τρόπο διοίκησης υπάρχει ο αυταρχικός τρόπος, όπου ο επιχειρηματίας 

παίζει τον κυρίαρχο ρόλο και παίρνει όλες τις αποφάσεις αποκλειστικά μόνος του. 

Επίσης υπάρχει και ο συνεργατικός τρόπος λήψης αποφάσεων όπου οι αποφάσεις 

παίρνονται από μία ομάδα μελών π.χ. του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου ο επιχειρηματίας 

παίζει συντονιστικό ρόλο (Meffert [101]). 

Ανάλογα με τον τρόπο διοίκησης διαμορφώνονται και οι παρακάτω μέθοδοι Διοίκησης. 

 

Η μέθοδος Διοίκησης MbO 

Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός της λειτουργίας της επιχείρησης απαιτεί και την επιλογή 

μιας μεθόδου Διοίκησης. Ο Thommen [152] στο βιβλίο του «Διοίκηση Εργοστασίων» 

προτείνει τη μέθοδο MbO (Management by Objectives). Ο Deyhle [29] αναφέρει 

χαρακτηριστικά στο βιβλίο του «Διοίκηση μέσω στόχων-σχεδιασμού-ελέγχου» ότι η μέθοδος 

MbO δεν προδιαγράφει «να πούμε στους εργαζόμενους ΠΩΣ να κάνουν κάτι, αλλά ΤΙ 

προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτό που κάνουμε». Ο Deyhle προτείνει: ο επιχειρηματίας 

πρέπει να συναποφασίσει και να συνδιαμορφώσει με τους εργαζόμενους τους στόχους που 

πρέπει να πετύχει η επιχείρηση. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση μια φορά το έτος. Με την μέθοδο MbO μπορούν 

να κατανεμηθούν καθήκοντα και αρμοδιότητες και να ανατεθούν τομείς ευθύνης. Ο Πίνακας 

4.22 υποβοηθάει να περιγραφούν οι σαφείς στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. 

Ετήσιοι στόχοι 

Θέση: Αρμόδιος: 

 

Έτος: 

α/α Στόχος Προτεραιότητα Κύρια μέσα και 

μέτρα 

Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

    

    

    

    

Πίνακας 4.22: Ετήσιοι στόχοι στα πλαίσια της MbO 

 

Μέσω της MbO έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα: 

− Διαπίστωση αντικρουόμενων στόχων. 

− Συναπόφαση στόχων μεταξύ των εργαζομένων και του επιχειρηματία. 
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− Καλύτερη προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα, π.χ. μετά την ένταξη 

του CIM. 

− Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω κινήτρων προς τους εργαζόμενους και 

ανταμοιβή αυτών, όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι με την βοήθεια του FDA. 

− Σύλληψη και υλοποίηση νέων ιδεών. 

− Άσκηση εποικοδομητικής κριτικής. 

− Κατάργηση των τυπικών ελέγχων και αντικατάσταση αυτών από έλεγχο 

αποτελεσματικότητας. 

 

Πρόσληψη νέου προσωπικού 

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν, θα πρέπει να αναζητηθεί νέο 

προσωπικό με τις απαραίτητες γνώσεις και προσόντα. Αυτό μπορεί να μην είναι τόσο απλό, 

ειδικά επειδή οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν εξαπλωθεί ακόμα στις επιχειρήσεις και δεν 

υπάρχει ακόμα η αντίστοιχη ζήτηση. Με την προώθηση όμως αυτών των νέων τεχνολογιών 

και την αναγκαιότητα που δημιουργείται να ενταχθούν αυτές στις ΜΜΕ, έχουν δημιουργηθεί 

ήδη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση νέες ειδικότητες, παρεμφερείς καταρχήν, προς τις νέες 

αυτές τεχνολογίες. Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα οι νέοι προσλαμβανόμενοι με 

γενικές γνώσεις θετικών και θεωρητικών επιστημών να επιμορφώνονται εντός της 

επιχείρησης. 

Ο Muehlematter [105] σε άρθρο του αναφέρει ότι η σημερινή τάση των αποφοίτων 

είναι να θέλουν να εργάζονται στα γραφεία και όχι στην παραγωγή. Αυτό καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα να γίνει γνωστή αυτή η τεχνολογία στις επιχειρήσεις και στην συνέχεια τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές τους, ώστε να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες να καλυφθούν από τους απόφοιτους αυτών. 

Επίσης αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με την Δια Βίου Εκπαίδευση.  

Ο Dubbert [34] αναλύει και την κοινωνική διάσταση του θέματος. Αναφέρει ότι οι 

επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες CIM θα παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη 

εικόνα στην κοινωνία και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απολαμβάνουν μεγαλύτερης 

επαγγελματικής αναγνώρισης. Θα είναι περιζήτητοι και θα μπορούν να απαιτούν πολύ 

καλύτερες αμοιβές. Ο Thommen [152] έχει δημιουργήσει ένα φυλλάδιο που χρησιμοποιείται 

για την ανίχνευση και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Σ’ αυτό καταγράφονται μεθοδικά τα 

απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες θέσεις. Κατά την διάρκεια της 
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συνέντευξης, ο επιχειρηματίας μπορεί να ανακαλύψει και νέες δυνατότητες της επιχείρησής 

του, σε σχέση με τις γνώσεις και τις δυνατότητες των προσλαμβανομένων. 

 

Αύξηση της ευελιξίας μέσω του προσωπικού 

Ανεξάρτητα από την τεχνολογία CIM, εξετάζεται επίσης η δυνατότητα να αυξηθεί η 

ευελιξία μέσω του προσωπικού. Αυτή η ευελιξία δομής, όπως μπορεί να ονομαστεί, 

επηρεάζει και καθορίζει την ευελιξία συμπεριφοράς και χειρισμών. Αυτή η ευελιξία μπορεί 

να δημιουργηθεί αν ληφθούν τα εξής μέτρα: 

− Να γίνονται συχνά προγράμματα επιμόρφωσης (ενδοεπιχειρησιακά και 

εξωεπιχειρησιακά). Να αναφέρονται και να μεταφέρονται εμπειρίες και από άλλες 

επιχειρήσεις με επιτυχημένες πρακτικές. Έτσι οι εργαζόμενοι συγκρίνουν τον εαυτό 

τους με άλλους εργαζόμενους, άλλων επιχειρήσεων και βλέπουν τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα έναντι αυτών. Επίσης πληροφορούνται για τις νέες εξελίξεις στον 

παραγωγικό τους κλάδο αλλά και σε άλλους συναφείς. 

− Δημιουργία κλίματος καινοτομίας. Αυτό ενισχύει και διευκολύνει τις αλλαγές μέσα 

στην επιχείρηση. Σ’ αυτό συμβάλλουν οι τακτικές συζητήσεις και η ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των μελών της επιχείρησης. 

− Δημιουργία κινήτρων. Ο Spoerri [143] προτείνει διάφορες μορφές κινήτρων. 

Κίνητρα επίτευξης στόχων με μπόνους για κάθε στόχο, συμμετοχή στα κέρδη της 

επιχείρησης στο τέλος του έτους, αναβάθμιση θέσης με προαγωγή σε ανώτερη θέση, 

επιβράβευση για νέες καινοτόμες ιδέες με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων και 

νέες μεθόδους παραγωγής. Ως κίνητρα μπορούν να δοθούν π.χ. ταξίδια για τον 

εργαζόμενο και την οικογένειά του. Επίσης ένα καλό σύστημα κινήτρων είναι η 

υιοθέτηση βραβείων για τους τρεις καλύτερους εργαζόμενους χρονιάς. Αυτοί θα 

απολαμβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης και θα παίρνουν έξτρα οικονομικά δώρα. 

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι συμβάλουν στην κινητοποίηση των εργαζομένων και στην 

ανάπτυξη ευέλικτης συμπεριφοράς και ευέλικτης αντιμετώπισης καταστάσεων και 

αντικαθιστούν την γραφειοκρατική και παθητική συμπεριφορά, χαρακτηριστικά της μη 

ευέλικτης συμπεριφοράς. Η μέθοδος MbO θεωρείται η πιο κατάλληλη για την επίτευξη του 

στόχου της αύξησης της ευελιξίας. 

 

Μάρκετινγκ 
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Οι συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες κατέδειξαν ότι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή 

η συμβολή της τεχνολογίας CIM στο Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Πως η τεχνολογία CIM 

μπορεί να επηρεάσει το Μάρκετινγκ; 

 

Εντατικοποίηση του Μάρκετινγκ 

Ο Pfohl [110] στο βιβλίο του για τις ΜΜΕ αναφέρει: «Το Μάρκετινγκ στοχεύει σε ένα 

συστηματικό προσανατολισμό και αξιοποίηση της αγοράς». Με μια κατάλληλη λύση CIM 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις της πιο γρήγορης και ευέλικτης ικανοποίησης των 

επιθυμιών και των αναγκών των πελατών-καταναλωτών. Έτσι με την εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM, οι στόχοι του Μάρκετινγκ εστιάζονται κυρίως στις απαιτήσεις των 

πελατών-καταναλωτών, επειδή αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν με επιτυχία. Γι’ αυτό θα 

πρέπει οι πελάτες να ενημερωθούν για τις νέες αυτές δυνατότητες της επιχείρησης. Θα πρέπει 

λοιπόν η επιχείρηση να μην εστιάσει την προσοχή της μόνον στην ικανοποίηση της ζήτησης, 

αλλά να επηρεάσει και να καθοδηγήσει την ζήτηση, ώστε να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της. Ο καθηγητής Scheer [126] αναφέρει ότι η 

τεχνολογία CIM είναι ένα ισχυρό εργαλείο Μάρκετινγκ. Το Μάρκετινγκ θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως ένα όργανο επικοινωνίας. Θα πρέπει δε να διαχωριστεί σε Μάρκετινγκ 

Πωλήσεων, Μάρκετινγκ Διαφήμισης και Μάρκετινγκ Δημοσίων Σχέσεων (Fopp, Foiera & 

Benz [43]). 

Ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με την κατασκευή επίπλων κουζίνας αναφέρει: 

«Οι πωλήσεις μου περνούν μέσα από προσωπικές επαφές. Προσπαθώ να εντυπωσιάσω τον 

πελάτη μου και να τον ενθουσιάσω. Ακούω τις επιθυμίες του και τον συμβουλεύω. Δεν 

προσπαθώ να του επιβάλω το προϊόν μου, αλλά να λάβω υπόψη τις ιδιαίτερες επιθυμίες του 

και να τις ικανοποιήσω. Με το κέντρο κατεργασίας CNC, που έχω προμηθευτεί, μπορώ να 

ανταποκριθώ σε ότι κατασκευή μου ζητηθεί. Έτσι δημιουργούνται αυξημένες απαιτήσεις από 

τους καταναλωτές που οι ανταγωνιστές μου δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν». 

Με την τεχνολογία CIM δημιουργείται πρωτοπορία και η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις 

άλλες. Δεν στοχεύει σε μαζική παραγωγή αλλά στην ικανοποίηση των διαφορετικών 

επιθυμιών των καταναλωτών. Το παράδειγμα αυτό της παραγωγής επίπλων μπορεί να 

μεταφερθεί και σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις, όπως στην παραγωγή επαγγελματικών 

ψυγείων, όπου οι απαιτήσεις είναι παρόμοιες. Παράλληλα με το Μάρκετινγκ πωλήσεων θα 

πρέπει επίσης να δοθεί βαρύτητα και στην διαφήμιση. Πολλοί επιχειρηματίες δεν πιστεύουν 

και δεν είναι πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.  
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Επειδή με την τεχνολογία CIM αυξάνεται ο όγκος παραγωγής, θα πρέπει να αυξηθούν 

και οι πωλήσεις. Η διαφήμιση λοιπόν είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να γίνει πιο έντονη και πιο επιθετική. Να χρησιμοποιηθούν νέες μέθοδοι 

προβολής μέσω Internet (ιστοσελίδα) και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ηλεκτρονικών 

πωλήσεων με την μέθοδο B2B και B2C, καθώς και πιο ανεπτυγμένες μορφές πωλήσεων, 

όπως εικονικό κατάστημα, εικονική έκθεση κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι διαφήμισης 

αλλά δεν θα αναφερθούν επειδή ξεπερνούν τα όρια και τους σκοπούς αυτής της εργασίας. 

Τέλος, θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για δημιουργία δημοσίων σχέσεων. Θα 

πρέπει ο επιχειρηματίας να παίρνει μέρος σε δημόσιες εκδηλώσεις, να δίνει συνεντεύξεις σε 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, να συμμετέχει σε σεμινάρια και να γίνεται χορηγός σε διάφορους 

κοινωφελείς σκοπούς. Επίσης να οργανώνει επισκέψεις στο εργοστάσιο, κυρίως σε εν 

δυνάμει πελάτες και να προσκαλεί μια φορά τον χρόνο τους αντιπροσώπους της επιχείρησης 

για ενημέρωση, στην προκείμενη περίπτωση να κάνει επίδειξη της νέας τεχνολογίας CIM. 

Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην 

συστηματοποίηση των τριών μορφών Μάρκετινγκ. 

Μορφές Μάρκετινγκ  Προτεραιότητες σήμερα  Προτεραιότητες σε 3 χρόνια 

Πωλήσεις    

Διαφήμιση    

Δημόσιες Σχέσεις   

Πίνακας 4.23 : Προτεραιότητες στις τρεις μορφές Μάρκετινγκ (πηγή: Fopp, Foiera & Benz) 

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν διαθέτει την ανάλογη γνώση και τον χρόνο τότε 

θα πρέπει να απευθυνθεί σε οργανωμένα διαφημιστικά γραφεία. Αυτή η λύση είναι πιο 

ακριβή αλλά η πιο αποτελεσματική, επειδή γίνεται μεθοδικά και με επαγγελματικό τρόπο. 

Μπορούν και πολλές επιχειρήσεις, που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να διαφημιστούν ομαδικά. 

 

Αύξηση της ευελιξίας στον Τομέα του Μάρκετινγκ 

Η ευελιξία ενεργειών και χειρισμών μπορεί να ενισχύσει την ευελιξία στον τομέα του 

Μάρκετινγκ εάν ληφθούν τα εξής μέτρα: 

− Επιμόρφωση του προσωπικού της επιχείρησης που ασχολείται με το Μάρκετινγκ. 

− Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες (π.χ. σχέδια CAD 

με παραλλαγές). 

− Παραγωγή νέων προϊόντων και αναζήτηση νέων αγορών. (Η τεχνολογία CIM 

ενδείκνυται στις γρήγορες αλλαγές). 
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4.12 Τελική υλοποίηση: Εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια εποπτική παρουσίαση της τεχνολογίας CIM και 

περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επιτυχία του έργου. 

 

4.12.1 Επιλογή της χρονικής στιγμής 

Η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM 

δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια και είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση. Από τις 

συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες προέκυψε ότι η πίεση του ανταγωνισμού, οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και η αύξηση των απαιτήσεων των καταναλωτών-πελατών τους 

υποχρεώνουν να ακολουθήσουν δύο τρόπους αντίδρασης. 

Υπάρχει μια κατηγορία επιχειρηματιών, οι οποίοι αντιδρούν άμεσα και επιθετικά, 

διαπιστώνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες και τα πληροφορικά συστήματα δημιουργούν νέα 

δεδομένα στις ΜΜΕ. Ειδικά η τεχνολογία CIM δημιουργεί προϋποθέσεις και δίνει 

δυνατότητες για εκσυγχρονισμό, εξορθολογισμό και για αύξηση της ευελιξίας της 

επιχείρησης. Αυτό πρέπει να τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

της επιχείρησης, δημιουργεί όμως μεγάλο ρίσκο επειδή πρέπει να γίνουν μεγάλες και άμεσες 

επενδύσεις. Επειδή θα αναδιαρθρωθεί όλη η δομή της επιχείρησης μέσα σε λίγο χρόνο θα 

πρέπει να δαπανηθούν μεγάλα ποσά για την επιμόρφωση του προσωπικού. 

Η δεύτερη κατηγορία επιχειρηματιών περιλαμβάνει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι 

αντιδρούν περισσότερο αμυντικά και παθητικά. Εξετάζουν πρώτα το ρίσκο που μπορεί να 

προκύψει, ενημερώνονται με αργούς ρυθμούς και δεν παίρνουν άμεσες αποφάσεις. Αυτή η 

συμπεριφορά ελλοχεύει τον κίνδυνο να αργήσει ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης και η 

επιχείρηση να ξεπεραστεί από τις αντίστοιχες ανταγωνίστριές της. 

Το Σχήμα 4.27 δείχνει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο 

παραπάνω περιπτώσεων. Η ερώτηση που θα πρέπει να απαντηθεί είναι ποια είναι η πιο 

κατάλληλη χρονική στιγμή για την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. Από τις δύο 

χαρακτηριστικές προκύπτει ότι αυτός ο χρόνος βρίσκεται στην τομή των δύο 

χαρακτηριστικών. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάλυση ευκαιριών-κινδύνων που για 

κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική. Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και οι προσδοκίες που 

θέτει η επιχείρηση από την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM. Π.χ. μια έντονη πίεση από τους 

ανταγωνιστές μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε άμεση λήψη απόφασης για την 

υλοποίηση της λύσης CIM. 
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Κίνδυνος να μην
ανταποκριθεί στον
ανταγωνισμό

Βαθμός Ρίσκου -
Οικονομική Επιβάρυνση

υψηλός

Χρόνος

Επιθετική
συμπεριφορά

μέσος

χαμηλός

Αμυντική
συμπεριφορά

?

 

Σχήμα 4.27: Η βέλτιστη χρονική στιγμή εισαγωγής της τεχνολογίας CIM 

Σύμφωνα με όσα έχουν εξετασθεί μέχρι τώρα οι απόψεις συγκλίνουν στην όσο πιο 

άμεση εισαγωγή της τεχνολογίας CIM, ως γενικό στόχο της επιχείρησης και σύμφωνα με τις 

οικονομικές δυνατότητες που έχει. Έχει λεχθεί επίσης, ότι ανεξάρτητα από το πότε και αν θα 

γίνει εισαγωγή της τεχνολογίας CIM, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την βελτίωση της 

οργάνωσης της επιχείρησης. Αυτό θα βοηθήσει, ώστε όταν αποφασιστεί η λύση CIM, να 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να χρειαστεί μόνον να επιλεγούν τα κατάλληλα συστήματα. 

Επίσης έχει αναφερθεί ότι η υλοποίηση της τεχνολογίας CIM θα πρέπει να γίνει 

βηματικά. Να ολοκληρώνεται η μία φάση και μετά να ακολουθεί η άλλη, διότι αλλιώς θα 

δημιουργηθεί σύγχυση  στην επιχείρηση και το εγχείρημα κινδυνεύει να αποτύχει. Με ποιον 

τρόπο μπορεί να γίνει βηματικά, με ένα καταρχήν πιλοτικό έργο, περιγράφεται στην επόμενη 

παράγραφο. 

 

4.12.2 Ορισμός ενός πιλοτικού έργου 

Για τον ορισμό πιλοτικών έργων υπάρχουν δύο δυνατότητες: (Geitner [46]) 

1. Όταν υπάρχουν πολλές παραγωγικές γραμμές στην επιχείρηση, επιλέγουμε μία εξ’ 

αυτών. Έτσι δεν ασχολούμαστε με την αυτοματοποίηση όλου του εργοστασίου αλλά 

μόνον με μια παραγωγική γραμμή, η οποία παράγει ένα είδος από προϊόντα. Στην 

εταιρία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων επιλέχτηκε η γραμμή επισμάλτωσης 
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Μπόιλερς, η οποία θα παρουσιαστεί και ως μελέτη περίπτωσης. Για αυτή την γραμμή 

θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη λύση. Εάν το πιλοτικό έργο ολοκληρωθεί με 

επιτυχία, τότε μπορεί να επεκταθεί η υλοποίηση και στις επόμενες παραγωγικές 

γραμμές. Κρίνεται σκόπιμο η πρώτη εφαρμογή να γίνει σε γραμμή παραγωγής όπου 

τα προϊόντα και οι τομείς της αγοράς που απευθύνονται έχουν επιδείξει επιτυχία. 

2. Η επιχείρηση επικεντρώνεται και επιλέγει ένα υποσύστημα CIM (π.χ. CAD) και 

χρησιμοποιεί αυτό σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Όταν αποκτηθούν οι εμπειρίες 

και έχει ολοκληρωθεί η φάση προσαρμογής, τότε επιλέγεται το επόμενο υποσύστημα. 

Οι υπόλοιπες ενέργειες γίνονται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Στην 

συνέχεια γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης μεταξύ τους, με την μορφή μιας επιμέρους 

ολοκλήρωσης (π.χ. CAD/CNC μηχανών). 

Η καταρχήν υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 

− Μειώνεται το ρίσκο. 

− Οι δαπάνες είναι αρχικά χαμηλές και ελεγχόμενες. 

− Αποκτούνται εμπειρίες που χρησιμοποιούνται στα επόμενα βήματα. 

− Εάν αποτύχει το πρώτο βήμα τότε διακόπτουμε την υλοποίηση του έργου. 

− Γίνεται καλύτερη ενσωμάτωση και γίνονται πιο κατανοητές οι λειτουργίες του 

CIM. 

Αυτή η βηματική υλοποίηση εμπεριέχει όμως και κινδύνους. Επειδή τα συστήματα δεν 

θα προέρχονται πιθανώς από τον ίδιο προμηθευτή, μπορεί να προκύψουν προβλήματα 

συμβατότητας στην διασύνδεση και ολοκλήρωση μεταξύ τους. Επίσης επειδή θα είναι 

διαφορετικής τεχνολογίας, λόγω αγοράς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορεί να μην 

συμβαδίζουν τεχνολογικά (παλιά-νέα-τεχνολογία) και να δημιουργούνται προβλήματα 

συνεργασίας, που μερικές φορές είναι άλυτα ή απαιτούν υψηλές δαπάνες προσαρμογής. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξουν γραπτές δεσμεύσεις και εγγυήσεις από τους 

προμηθευτές.  

 

4.12.3 Σύμβαση υποχρεώσεων 

Από τεχνικής πλευράς θα πρέπει κατά την εισαγωγή και ένταξη της τεχνολογίας CIM 

να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των συστημάτων. Ως συμβατότητα ορίζονται οι ιδιότητες 

και προδιαγραφές των επιμέρους συστημάτων, Software και Hardware, να διασυνδέονται και 

να συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες ή συσκευές 

προσαρμογής. Ο καθηγητής Scheer [126] συμπληρώνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
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διαδικασία της ολοκλήρωσης των πληροφοριών, των δεδομένων και των λειτουργιών. Η 

τεχνολογία CIM θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο λειτουργικό σύστημα και στο πληροφορικό 

περιβάλλον που θα υλοποιηθεί. Σήμερα υπάρχουν ισχυρά λειτουργικά συστήματα και 

γλώσσες προγραμματισμού με μεγάλες δυνατότητες. Τα Δίκτυα επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούνται είναι το ISDN, ADSL και για τις τοπικές επικοινωνίες τα ETHERNET-

LAN και ATM. Επίσης τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για την τεχνολογία CIM είναι το CAN-

BUS, PROFIBUS, INTERBUS κ.α. Οι διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων γίνεται με 

θύρες V.24, RS485, USB και Centronics. Η περιγραφή όλων αυτών των τεχνολογιών 

συστημάτων ξεπερνάει τα όρια αυτής της εργασίας και γι’ αυτό απλώς αναφέρονται. Η 

επιλογή του περιβάλλοντος της τεχνολογίας CIM θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και 

θα πρέπει να διασφαλισθεί η διαχρονική της καταλληλότητα. 

Ακολούθως περιγράφεται πως πρέπει να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες αυτές και πως 

πρέπει να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της τεχνολογίας CIM. 

 

4.12.3.1 Σημασία της συγγραφής υποχρεώσεων 

Πέραν από τις οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν από τους διάφορους 

προμηθευτές για αξιολόγηση, θα πρέπει να υπάρχουν και τεχνικές προδιαγραφές αλλά και 

δεσμεύσεις ότι τα προσφερόμενα συστήματα θα έχουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης. Ένας 

ενιαίος τρόπος υποβολής των προσφορών θα βοηθούσε στην καλύτερη και πιο αντικειμενική 

σύγκριση μεταξύ τους. Γι’ αυτό η επιχείρηση καλό είναι να συντάξει οδηγίες υποβολής 

προτάσεων, με ένα ειδικό έντυπο, που θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους προμηθευτές 

(Becker, Haberfellner & Liebetrau [9]). 

Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 

συμπληρωματικό έγγραφο και να συνοδεύει το συμβόλαιο αγοράς. Εάν υπολείπονται κάποιες 

εκκρεμότητες συσκευών ή συνδέσεων, τότε κρίνεται σκόπιμο να παρακρατηθεί ένα μέρος της 

αποπληρωμής για να διασφαλιστεί έτσι ότι ο προμηθευτής θα τηρήσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. Το ποσό αυτό θα δοθεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η 

συγγραφή των υποχρεώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες, με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα. 

 

4.12.3.2 Περιεχόμενο του συμφωνητικού συγγραφής υποχρεώσεων 

Ένα συμφωνητικό θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά όλες τις προς εκτέλεση εργασίες 

και να περιγράφει με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές του Software και Hardware. Η 

μορφή αυτού φαίνεται στο Σχήμα 4.28.  
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4.12.4 Απαιτήσεις από τα υποσυστήματα CIM 

Τα υποσυστήματα θα πρέπει να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα παραγωγική δομή και 

να γίνουν προτάσεις χωροθέτησής τους. Να καθοριστεί η σειρά με την οποία θα 

εγκατασταθούν και να ορισθούν ημερομηνίες ολοκλήρωσης της κάθε φάσης. Επίσης θα 

πρέπει να καθοριστεί το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί και να περιγραφεί ο 

τρόπος διασύνδεσης των υποσυστημάτων. 

 

Απαιτήσεις στην δυνατότητα ολοκλήρωσης 

Ανάλογα με τι συστήματα θα επιλεγούν, θα πρέπει να καταγραφούν οι απαιτήσεις της 

ολοκληρωμένης διασύνδεσης και λειτουργίας τους, οι οποίες είναι: 

− Απαιτήσεις για την ολοκλήρωση ενός συστήματος CAD και συνεργασία αυτού με τα 

ειδικά συστήματα PPC. Τα φασεολόγια που σχεδιάζονται θα πρέπει να συνοδεύονται 

με καταλόγους υλικών και πρώτων υλών. Επίσης να μπορούν να συγγραφούν 

εκτελέσιμα προγράμματα παραγωγής και να μεταφέρονται αυτά στα παραγωγικά 

μηχανήματα π.χ. CNC φρέζα.  

− Το σύστημα CAD/CAM επίσης θα πρέπει να συνεργάζεται και με κέντρα 

κατεργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη θύρα επικοινωνίας μεταξύ CAD και 

των παραγωγικών μηχανημάτων. Τα προγράμματα παραγωγής να μπορούν να 

μεταφέρονται αυτόματα, γραμμένα σε ειδικούς κώδικες, ώστε αυτά να είναι 

εκτελέσιμα. Τα γεωμετρικά σχήματα και οι πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες θα 

πρέπει να μετατρέπονται, με την βοήθεια ενός μικροεπεξεργαστή, σε ένα εκτελέσιμο 

πρόγραμμα. Αυτό στην συνέχεια θα πρέπει να μετατρέπεται σε πρόγραμμα εφαρμογής 

για τα μηχανήματα CNC. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μεταξύ CAD 

και CNC μηχανημάτων ή ενός κέντρου κατεργασίας είναι η συμβατότητα 

επικοινωνίας και η μετατροπή σχεδιαστικών προγραμμάτων σε εκτελέσιμα 

προγράμματα παραγωγής.  

− Το σύστημα Διοίκησης Παραγωγής PPC θα πρέπει να συνεργάζεται με τα 

παραγωγικά μηχανήματα και να μεταφέρει πληροφορίες προς το κέντρο 

παρακολούθησης παραγωγής. Ο αυτοματισμός κάθε μηχανήματος θα πρέπει να 

επιτρέπει την επικοινωνία αυτή. Τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν PLC και 

Ρυθμιστές, PD, PID κ.τ.λ., που λειτουργούν σε περιβάλλον υπολογιστών με 

μικροεπεξεργαστές. Ο κλασσικός αυτοματισμός με ρελέ δεν ενδείκνυται για την  
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Συμφωνητικό Υποχρεώσεων για Τεχνολογία CIM 

Περιγραφή έργου 

− Επιδιωκόμενοι σκοποί με την CIM 

− Τμήματα στα οποία θα  εφαρμοστεί (Διοίκηση, Τμήμα Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης, Παραγωγή) 

− Απαιτήσεις αποδοτικότητας 

− Απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας-προστασία από εξωτερικούς κινδύνους 

Περιγραφή των συστημάτων 

− Δομή του Hardware 

− Λειτουργικό σύστημα 

− Είδος των υποσυστημάτων CIM και δυνατότητες ολοκλήρωσης 

− Εγγύηση για τεχνική υποστήριξη 

− Δυνατότητες διακίνησης δεδομένων και πληροφοριών 

− Κόστος 

− Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 

Δομή της προσφοράς 

− Πληροφορίες για τους προμηθευτές (προηγούμενες εμπειρίες εκτέλεσης έργων 

κ.τ.λ.) 

− Τρόπος πληρωμής 

− Οικονομική προσφορά 

− Ειδικές συμφωνίες 

Συμπληρωματικές πληροφορίες 

− Υπεύθυνος για την παραλαβή των προσφορών, τόπος υποβολής 

− Προθεσμία υποβολής προτάσεων 

− Layout της επιχείρησης 

Σχήμα 4.28: Συμβόλαιο και συγγραφή υποχρεώσεων για την εισαγωγή τεχνολογίας CIM  

(πηγή: Becker) 

ολοκλήρωση των συστημάτων, επειδή η ηλεκτρομηχανική δομή τους δεν δίνει την 

δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστικά συστήματα. 

− Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την συλλογή παραγωγικών δεδομένων θα 

πρέπει να λειτουργούν σε ψηφιακό υπολογιστικό περιβάλλον π.χ. Bar Code, 

μαγνητικές κάρτες κ.τ.λ. 
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− Οι αισθητήρες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να μετατρέπουν τα ηλεκτρικά και 

μη ηλεκτρικά μεγέθη σε ψηφιακά σήματα. Τέτοιου είδους αισθητήρια υπάρχουν για 

την μέτρηση γωνιών, ταχύτητας, αποστάσεων, δυνάμεων ροπών, πιέσεων, 

θερμοκρασιών κ.τ.λ. 

− Απαιτήσεις δυνατότητας υλοποίησης INTER-CIM. Αυτή η δυνατότητα συνεργασίας 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων αποτελεί για το μέλλον το πιο σημαντικό 

εργαλείο για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Τα μοντέλα 

συνεργασιών όπως CLUSTERS, VIRTUAL FACTORY, FRACTAL FACTORY, 

είναι κατάλληλα για επιτυχή χρήση του INTER-CIM. Με την εξέλιξη των 

τεχνολογιών των επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις 

για την υλοποίηση τέτοιων συνεργασιών. Το INTERNET με τις υψηλές ταχύτητες 

ADSL, οι γραμμές ISDN και οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι τα πιο ισχυρά 

εργαλεία, τα οποία διανοίγουν απεριόριστες δυνατότητες εισαγωγής καινοτομιών στις 

επιχειρήσεις αλλά και εκσυγχρονισμού όλης της δομής των εργοστασίων. Τα 

συστήματα PPC, CAD/CAM θα μπορούν να συνεργάζονται όχι μόνον εντός της 

επιχείρησης αλλά και μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε 

διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. 

Όλες αυτές οι επιλογές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να καταγραφούν  στην 

συγγραφή υποχρεώσεων. Οι προμηθευτές, οι οποίοι προσφέρουν και τέτοιου είδους 

δυνατότητες, θα πρέπει να αξιολογηθούν πιο θετικά ακόμα και όταν είναι σχετικά πιο 

ακριβοί. 

Η πρόβλεψη της εξέλιξης της τεχνολογίας CIM είναι πολύ δύσκολη, όμως ο 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και προσανατολισμός της επιχείρησης σ’ αυτήν θα αποτελέσει 

το κυρίαρχο πλεονέκτημα για την πρωτοπορία της έναντι των άλλων ανταγωνιστριών της και 

θα εξασφαλίσει την επιβίωσή της μελλοντικά. 

 

4.12.5 Απαιτήσεις προς τους προμηθευτές των συστημάτων CIM 

Για αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων θα ήταν σκόπιμο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, 

να επιλεγεί μόνον ένας προμηθευτής συστημάτων CIM, ή ένας ο οποίος θα επιλέξει από 

διάφορους προμηθευτές υποσυστήματα και θα  αναλάβει την ευθύνη να παραδώσει το έργο 

ολοκληρωμένο «Με το κλειδί στο χέρι». 

Αυτό βέβαια αποτελεί την ιδανική λύση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλεγούν 

πρωτοτυποποιημένα συστήματα και αναγνωρισμένες κατοχυρωμένες βάσεις δεδομένων, για 
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να μπορούν να συνεργάζονται και με τα μετέπειτα προς εγκατάσταση συστήματα. Άλλως θα 

απαιτηθούν πολυδάπανες και ακριβές λύσεις προσαρμογής. Θα πρέπει λοιπόν να απαντηθούν 

τα εξής ερωτήματα: 

− Ποιοι είναι οι κατάλληλοι προμηθευτές για συστήματα CIM στην αγορά; 

− Είναι  αξιόπιστοι, έχουν προηγούμενες εμπειρίες για ένα τέτοιο έργο; 

− Να ερωτηθούν οι άλλες επιχειρήσεις κατά πόσο έμειναν ευχαριστημένοι από την 

συνεργασία. 

− Υπάρχει δυνατότητα επίδειξης ενός έργου, το οποίο έχουν υλοποιήσει; 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιλεγεί ο προμηθευτής, ο οποίος 

εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εάν κατά την αξιολόγηση προκύψουν περισσότεροι 

προμηθευτές και η επιλογή είναι δύσκολη, τότε κρίνεται σκόπιμο να ξαναγίνει η ανάλυση 

οφέλους αξιών της επιχείρησης με πιο λεπτομερή τρόπο και συμπληρώνοντας και άλλο 

κριτήριο, ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο πετυχημένη η διάκριση μεταξύ των προμηθευτών. 

 

4.13 Έλεγχος (Controlling) 

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του: «Είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με το 

Controlling. Ήθελα να έχω κάθε μήνα μία συνολική εικόνα της επιχείρησής μου, κυρίως με 

το πώς πάει η παραγωγικότητα της επιχείρησής μου. Από τότε που εγκατέστησα το σύστημα 

FDA με την τεχνολογία CIM, μπορώ να υπολογίζω το κόστος παραγωγής και να υπολογίζω 

και “αριθμοδείκτες”». Από την διαπίστωση αυτή προκύπτει ότι με την εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για έναν αποτελεσματικό έλεγχο των 

λειτουργιών της επιχείρησης. 

 

4.13.1 Σκοπός του Controlling 

Το Controlling είναι μια έννοια που αναπτύχθηκε και προέρχεται κυρίως από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Το Controlling όμως δεν εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και 

μπορεί να εφαρμοστεί και στις ΜΜΕ και  μάλιστα αποτελεί αναγκαιότητα. Η μετάφραση της 

λέξης Controlling με την ελληνική λέξη «έλεγχος» δεν αποδίδει όμως την πραγματική έννοια 

της λέξης. Το Controlling είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που υλοποιείται στα πλαίσια της 

τεχνολογίας CIM, με αυτόματο τρόπο, και δίνει την δυνατότητα στον επιχειρηματία να 

παίρνει πάρα πολλές πληροφορίες σε ON LINE και REAL TIME λειτουργία. 

Το Controlling δεν περιλαμβάνει μόνον την παθητική συλλογή των πληροφοριών και 

των παραγωγικών δεδομένων αλλά δίνει την δυνατότητα και της ενεργητικής επέμβασης. 
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Αυτό προέρχεται από την θεωρία των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην τεχνολογία. Όμως και στην προκείμενη περίπτωση μπορεί να 

υλοποιηθεί με τις ίδιες θεωρητικές μεθόδους. Το κάθε είδος πληροφόρησης και ενεργητικής 

επέμβασης μπορεί να περιγραφεί ως ένα μπλοκ διάγραμμα κλειστού βρόγχου, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4.29. 

Το Controlling συγκρίνει πάντα την επιθυμητή τιμή ενός μεγέθους με την πραγματική. 

Εάν η πραγματική τιμή του μεγέθους  δεν είναι ίδια με την επιθυμητή, τότε προκύπτει μια 

απόκλιση και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να γίνουν επεμβάσεις στο σύστημα μέσω του 

ρυθμιστή. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα σε ένα τεχνικό σύστημα, ή να γίνει με ανθρώπινη 

επέμβαση. 

 

Είσοδος ΈξοδοςΣύστημα

Ανάδραση

Το προς ρύθμιση
μέγεθος

Επιθυμητή
τιμή

Πραγματική
τιμή

Ρυθμιστής

 
Σχήμα 4.29: Σύστημα κλειστού βρόγχου 

Τα μεγέθη που ελέγχονται σε μια επιχείρηση είναι το κόστος, η παραγωγικότητα, η 

απόδοση των εργαζομένων, τα οποία δεν είναι τεχνικά μεγέθη. Η παρούσα ερευνητική 

εργασία εστιάζεται κυρίως σ’ αυτά τα μεγέθη. Στο Σχήμα 4.30 περιγράφεται η συμπεριφορά 

ενός τέτοιου συστήματος. 

Οι μέθοδοι Controlling είναι πολλοί και έχουν μεγάλη σημασία για την επιχείρηση. Η 

τεχνολογία CIM  είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για την παρακολούθηση των  τεχνικών, 

διοικητικών και οικονομικών μεγεθών σε μια επιχείρηση. Αυτό επεξηγήθηκε και στην μελέτη 

υπολογισμού του οικονομικού οφέλους. 

Ενώ στην ανάλυση και περιγραφή του Μοντέλου Παραγωγής εστιάσαμε την προσοχή 

μας στην οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης (δηλ. ορίσαμε την επιθυμητή τιμή), στο 

Controlling εξετάζουμε και υπολογίζουμε την πραγματική αποδοτικότητα (δηλ. την 

πραγματική τιμή). Εάν διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση στους στόχους που έχουμε θέσει, τότε 

πρέπει να επέμβουμε και να κάνουμε διορθωτικές ενέργειες. Εάν η απόκλιση είναι θετική, 

τότε έχουμε υπερκαλύψει τους στόχους μας και θα πρέπει να θέσουμε νέους υψηλότερους ως  
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Καθορισμός
επιθυμητής τιμής

Καθορισμός
μέσων

Ενεργοποίηση
μέσων

Μέτρηση
πραγματικής

τιμής

Σύγκριση επιθυμητής
πραγματικής τιμής

Απόκλιση

Έλεγχος

Λήψη
Απόφασης

Ενέργειες

Σύστημα
 

Σχήμα 4.30:Σύστημα ελέγχου - Controlling 

επιθυμητή τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία του έργου έχει ξεπεράσει τους 

προσδοκούμενους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή. 

Με το Controlling επιτυγχάνεται μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των λειτουργιών 

της επιχείρησης. Η επιχείρηση προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα και αλλάζοντας 

στόχους το σύστημα παρακολουθεί όλες τις αλλαγές, επιβλέπει και καθοδηγεί στην επίτευξη 

των στόχων αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την «Ανάδραση»,  δηλ. την μεταφορά της 

πραγματικής τιμής στην είσοδο του συστήματος και συγκρίνοντας αυτήν πάντα με την 

επιθυμητή. Έτσι εντοπίζονται οι αποκλίσεις και σ’ αυτήν την περίπτωση το σύστημα 

αυτορυθμίζεται, μέσω των ενεργειών που γίνονται, για την δημιουργία νέας ισορροπίας 

μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής τιμής. Το Controlling εμπεριέχει έναν 

συνδυασμό από αντιδραστικές και ενεργητικές δράσεις. Η λειτουργία του συστήματος 

διαμορφώνει επιδράσεις και για την μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης.  

Ενώ αντιδρά και διορθώνει αυτό που συμβαίνει στην παρούσα κατάσταση μπορεί και 

ενεργεί και διαμορφώνει και τις μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης. Στο παρακάτω 

σχήμα φαίνεται η δυαδική αυτή επίδραση. 
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Απαιτήσεις -
Προκλήσεις

Επίδραση στους
στόχους

ΠαρόνΠαρελθόν Μέλλον

t

Αντίδραση Δράση  
Σχήμα 4.31: Δράση και Αντίδραση του Controlling 

Στο σχήμα αυτό βλέπουμε πως το Controlling υποχρεώνει την επιχείρηση να αντιδρά 

για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του παρελθόντος και να δημιουργήσει νέες συνθήκες 

για το παρόν, αλλά συγχρόνως οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και η μελλοντική εξέλιξη της 

επιχείρησης καθορίζουν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο παρόν.  

Αυτή η σύνθετη επίδραση του Controlling καθιστά αυτό μέγιστης και σημαντικής 

σημασίας.  

Παρακάτω αναφέρονται οι στόχοι και η αποστολή του Controlling. 

 

4.13.2 Στόχοι του Controlling 

Καταρχήν πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώσει το Controlling. 

Στα πλαίσια του Μοντέλου CIM θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί 

και οι οποίες φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 4.24. 

 

4.13.3 Η μετατροπή των Στόχων σε Σχέδια Υλοποίησης 

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός εγχειρήματος θα πρέπει να οδηγεί στην 

εξεύρεση μέσων για την εκπλήρωση των στόχων που θέτει αυτό (Deyhle [29]). 

Η εκπλήρωση των στόχων που θέτει μία επιχείρηση εναποτίθεται στους εργαζομένους 

της και στα επιτελικά στελέχη της. Ο Lanz στο βιβλίο του «Controlling στις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν τεθούν δεσμευτικοί στόχοι με επιδιωκόμενη 

επιθυμητή τιμή, τότε θα πρέπει να γίνεται πάντοτε η σύγκριση μεταξύ πραγματικής και 

επιθυμητής κατάστασης». 

 



 237

Controlling: Απαιτήσεις προς ικανοποίηση 

Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός της Επιχείρησης 

- Όραμα, Ιδέες, Έμπνευση 

- Προϊόν/Αγορά 

- Συμπεριφορά ανταγωνισμού 

- Δημιουργία Ικανοτήτων. 

 

Μοντέλο Παραγωγής 

- Λύση – CIM  (Υποσυστήματα και Ολοκλήρωση) 

- Σειρά υλοποίησης της Τεχνολογίας CIM  

- Οικονομική αποδοτικότητα. 

Φάση Προσαρμογής 

- Τρόποι Χρηματοδότησης 

- Προσωπικό  

- Οργάνωση 

- Marketing 

- Αύξηση Ευελιξίας στα Τμήματα Προμηθειών, Παραγωγής, Διοίκησης, 

Χρηματοδότησης, Οργάνωσης, Προσωπικού και Marketing 

- Συνεργασίες  

Πίνακας 4.24: Controlling: Στόχοι προς ικανοποίηση 

 

Στο τέλος του προηγούμενου έτους γίνεται ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της 

επιχείρησης για την επόμενη οικονομική περίοδο, σε σχέση με τις πωλήσεις, τα 

προσδοκώμενα κέρδη, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ανίχνευση νέων πελατών κ.τ.λ. 

Γενικότερα προγραμματίζονται οι  δράσεις και τίθενται ως στόχοι της επιχείρησης. Ένα από 

τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ο υπολογισμός του προϋπολογιστικού κόστους. 

Ο προϋπολογισμός και η τήρησή του αποτελούν τον κυρίαρχο στόχο της Επιχείρησης. 

Αυτό στηρίζεται σε έναν προηγηθέντα σχεδιασμό και προγραμματισμό της επιχείρησης. Η 

παρακολούθηση και η τήρηση των επιμέρους εσόδων και δαπανών της επιχείρησης 

αποτελούν έναν ιδανικό, τις περισσότερες φορές ανέφικτο στόχο. Θα πρέπει όμως οι στόχοι 

που τίθενται να παραμένουν σε κάθε περίπτωση σταθεροί ή όσον το δυνατόν σταθεροί και να 

μην αλλάζουν εύκολα και αβίαστα, γιατί τότε η αποστολή του Controlling δεν εκπληρώνεται. 

Από την άλλη μεριά όμως, όταν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις λόγω αντικειμενικών 
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συνθηκών της αγοράς, οι στόχοι πρέπει να επαναπροσδιορίζονται και το Controlling θα 

πρέπει να βοηθήσει να επέρχονται νέες ισορροπίες στην λειτουργία της επιχείρησης. 

Επιχειρηματίας αναφέρει: «Αποφάσισα και υλοποίησα την τεχνολογία CIM 

διαισθητικά. Προέκυψαν όμως αρκετές αποκλίσεις τις οποίες δεν είχα προβλέψει. Με το 

σύστημα FDA που εγκατέστησα όμως είχα άμεση πληροφόρηση για τις αποκλίσεις αυτές και 

έκανα διορθωτικές ενέργειες.» 

 

4.13.4 Καταγραφή της πραγματικής κατάστασης (τιμής)  

Η διαπίστωση και καταγραφή της πραγματικής υπάρχουσας κατάστασης θα πρέπει να 

γίνεται περιοδικά και θα πρέπει να συνδυάζεται με την σύγκριση επιθυμητής – πραγματικής 

κατάστασης. Ο όρος περιοδικά μπορεί να ορισθεί ως μία χρονική διάρκεια ενός έτους, ενός 

μηνός, μιας εβδομάδος, μιας μέρας, μιας ώρας ή ακόμα και ενός λεπτού. Με συμβατικούς 

τρόπους αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο ενός έτους, ενός μηνός, ίσως και μιας 

εβδομάδος. Με την Τεχνολογία CIM  όμως μπορούμε να έχουμε την σύγκριση αυτή ακόμα 

και για την χρονική περίοδο ενός λεπτού. Με την ανάπτυξη του συστήματος Διοίκησης 

παραγωγής στην Βιομηχανία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, επιτεύχθηκε εποπτεία της 

παραγωγής ακόμα και σε επίπεδο λεπτού, όπως  περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. 

Η συλλογή πληροφοριών και παραγωγικών δεδομένων πρέπει να γίνει επιλεκτικά και 

ιεραρχικά. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε πληροφορίες που έχουν άμεσες οικονομικές 

επιπτώσεις στην επιχείρηση και οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται άμεσα, ώστε να γίνονται 

οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Πληροφορίες δευτερεύουσας σημασίας μπορούν να 

αξιολογούνται αργότερα ή να χρειάζονται μόνον για την καταγραφή π.χ. του ιστορικού της 

παραγωγής.  

Ο Lanz αναφέρει: «Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει στην άμεση διάθεσή του τις 

πληροφορίες με απλό και κατανοητό τρόπο, με την μορφή π.χ. αριθμοδεικτών. Να μπορεί να 

παρακολουθεί τα οικονομικά μεγέθη, όπως τις πωλήσεις, τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη 

ρευστότητα, τα διαθέσιμα μετρητά, και την κατάσταση στην αγορά (κακοπληρωτές – 

διαμαρτυρίες πελατών) κ.λ.π.». Πολύ σημαντικό επίσης είναι να έχει πληροφόρηση για την 

παραγωγή, όπως παραγωγικότητα, κατάσταση τρεχουσών παραγγελιών, απώλειες ωρών 

εργασίας, σκάρτα προϊόντα κ.τ.λ. Αυτά επηρεάζουν το κοστολόγιο των προϊόντων και απ’ 

αυτά εξαρτάται κυρίως η επίτευξη των ετήσιων στόχων της επιχείρησης. 

 

4.13.5 Η σύγκριση επιθυμητής – πραγματικής κατάστασης (τιμής) 
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Η σύγκριση της πραγματικής τιμής με την επιθυμητή μας δείχνει κατά πόσον οι στόχοι 

που έχουν τεθεί από την επιχείρηση έχουν εκπληρωθεί. Επιχειρηματίας αναφέρει στην 

συνέντευξη χαρακτηριστικά: «Αυτό που μου λείπει είναι ο έγκαιρος έλεγχος της οικονομικής 

αποδοτικότητας. Στο τέλος του χρόνου όταν γίνεται αυτό από το λογιστήριο είναι πλέον 

αργά, δεν μπορώ να κάνω διορθωτικές κινήσεις». Αυτό είναι μια πραγματικότητα στις 

περισσότερες ελληνικές ΜΜΕ. Η τεχνολογία CIM το αντιμετωπίζει με μεγάλη επιτυχία. 

Μπορεί κανείς να έχει ακόμα και κοστολόγιο ημέρας. Σ΄ αυτό συνεισφέρει το σύστημα FDA. 

Στην περίπτωση της Βιομηχανίας κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων αναπτύχθηκε και 

εγκαταστάθηκε ένα τέτοιο σύστημα με άριστα αποτελέσματα. Αυτό ακολούθησαν στην 

συνέχεια και άλλες επιχειρήσεις όπως η LAMAPLAST, SATO, PYRAMIS κ.α. 

Για κάθε επιχείρηση η οικονομική αποδοτικότητα αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Θα 

πρέπει να γίνει σύγκριση αυτής πριν από την ένταξη της τεχνολογίας CIM και μετά την 

ένταξη αυτής. Εκτός από τον υπολογισμό της απόσβεσης του CIM θα πρέπει να γίνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και υπολογισμός της οικονομικής αποδοτικότητας. Αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει κίνητρα για την επέκταση των συστημάτων και να δημιουργήσει καλύτερες 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση των αντιστοίχων επενδύσεων. 

Οι συγκρίσεις αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον επιχειρηματία και για την 

Διοίκηση της Επιχείρησης. Ο τρόπος σύγκρισης με την ανάδραση διευκολύνει και την 

εμπέδωση και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης, έχει δε και 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Το Controlling χρησιμοποιείται και στην μέθοδο Διοίκησης MbO “Management by 

Objectives” (Deyhle [29]). Ένας στόχος που μπορεί να τεθεί είναι π.χ. ο κύκλος εργασιών 

(τζίρος) ανά εργαζόμενο, ανά ώρα εργασίας, ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου. Θα 

πρέπει να προσεχθεί όμως να επιλεγούν τα κατάλληλα κριτήρια για να μην οδηγηθεί η 

αξιολόγηση σε λανθασμένα και άδικα συμπεράσματα για τους εργαζόμενους. 

 

4.13.6 Ανάλυση αποκλίσεων 

Εάν δεν συμπίπτει η επιθυμητή τιμή με την πραγματική, δηλαδή υπάρχει απόκλιση, θα 

πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες και να αναλυθούν. Αυτό αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την 

σύγκριση. Θα πρέπει να εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στις αποκλίσεις. Εάν αυτό 

οφείλεται στους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν συστάσεις και καλύτερος έλεγχος. Εάν 

αυτό οφείλεται σε οργανωτικές αδυναμίες, τότε θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Εάν 

τέλος οφείλεται στην λειτουργία του παραγωγικού εξοπλισμού π.χ. σε συχνές βλάβες, τότε θα 

πρέπει να αποφασισθεί πιθανώς η ανανέωση του εξοπλισμού. 
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Το σύστημα δεν αποσκοπεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα «κατασκοπίας» στην επιχείρηση 

αλλά μιας υγιούς συνεργασίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην επιχείρηση. Ειδικά σε 

θέματα ποιότητας ο έλεγχος θα πρέπει να κινητοποιεί τους εργαζόμενους να αναλαμβάνουν 

ευθύνες και να κάνουν προσπάθειες για την παραγωγή ποιοτικά άριστων προϊόντων.  

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξη: «με την τεχνολογία CIM θα πρέπει το 

παραγόμενο προϊόν να ελέγχεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να 

αισθάνεται υπεύθυνος για το αποτέλεσμα της εργασίας του που δίνει στον επόμενο».  

 

4.13.7 Η δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών 

Η αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν αποκλίσεις θα πρέπει να γίνει με  

κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Αυτό επιδρά αναδραστικά στο σύστημα (Horvath & 

Weber [74]). Οι διορθωτικές ενέργειες μπορούν να δημιουργήσουν και αναθεώρηση των 

στόχων του Μοντέλου CIM. Δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αρνητικές, αλλά θα πρέπει να 

δράσουν εποικοδομητικά και να βελτιώσουν το σύστημα. Για την πιο μεθοδική καταγραφή 

των απαραίτητων ενεργειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το έντυπο του Πίνακα 4.25. 

 

4.13.8 Ποιος θα υλοποιήσει το Controlling. 

Συνήθως στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει ξεχωριστό τμήμα Controlling. Στις ΜΜΕ 

όμως αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ίδιος ο 

επιχειρηματίας, ο οποίος είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος, αναλαμβάνει τον έλεγχο. Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα να ανατίθεται αυτό σε εξωτερικούς ανεξάρτητους αξιολογητές, οι 

οποίοι θα επιβλέπουν την επιχείρηση και θα συντάσσουν εκθέσεις προς τον επιχειρηματία. 

Στην Βιομηχανία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, που μελετάται σε επόμενο 

κεφάλαιο, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος Control – Room απ’ όπου γίνεται όλη η εποπτεία 

του εργοστασίου και μέσω Η/Υ γίνεται το Controlling όλων των Τμημάτων της παραγωγής. 

Controlling: Διορθωτικές Ενέργειες 

Τι πρέπει να γίνει Πως πρέπει να γίνει Ποιος θα το κάνει Πότε θα το κάνει 

    

Πίνακας 4.25: Controlling: Δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών 

 (πηγή: Fopp, Foiera & Benz [43]) 
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5  Νέα Μοντέλα Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και νέα μοντέλα αντιμετώπισης του ολοένα και 

πιο έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η τάση για την αυτοματοποίηση της παραγωγής και 

την ένταξη της τεχνολογίας CIM συμπληρώνεται από νέα μοντέλα οργάνωσης και κυρίως 

μοντέλα συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Τα Δίκτυα επιχειρήσεων (CLUSTERS) με την ανάπτυξη των τεχνολογιών των 

τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών μετεξελίχθηκαν σε εικονικά εργοστάσια (Virtual Factory), 

σε κατατμημένα εργοστάσια (Fractal) και σε κινούμενα εργοστάσια (Mobile Factory). 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Γερμανός καθηγητής H. J. Warnecke [161], το 

Wandelbar (κινούμενο) εργοστάσιο είναι μια μορφή μετεξελισσόμενου  εργοστασίου. 

Παρακάτω θα περιγραφούν σύντομα οι νέες αυτές δομές συνεργασιών και θα 

αναφερθούν και συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων ώστε να αντληθούν εμπειρίες σε σχέση 

με την δυνατότητα δημιουργίες τέτοιων δομών και στην ελληνική οικονομία. 

Κυρίως αυτές οι δομές αναφέρονται σε παραγωγικές επιχειρήσεις αλλά μπορούν να 

συμπεριλάβουν και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Αυτά τα είδη δομών αναπτύχθηκαν στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης 

και επεκτάθηκαν και στις άλλες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας (ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.τ.λ.), 

Τέλος, αναφέρεται και η οραματική, διορατική μορφή που ανέπτυξε ο Drucker [31] το 1990 

και αφορούσε το Εργοστάσιο του 1999, το οποίο σήμερα έχει υλοποιηθεί, αλλά με μερικές 

αποκλίσεις απ’ ότι περιέγραψε ο Drucker. 

 

5.1 Δίκτυα Επιχειρήσεων (Cluster) 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εμφάνιση και ανάπτυξη της καινοτομικής δραστηριότητας 

επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν οι επιχειρήσεις είναι οργανωμένες στα πλαίσια βιομηχανικών 

δικτύων ή cluster. Η έννοια των clusters έχει παραδοσιακά θεμελιωθεί επάνω στον 

«αδάμαντα» του Porter [114], ο οποίος συνοψίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σύμφωνα με το Σχήμα 5.1. 

 

Εισροές ή Συντελεστές Παραγωγής 

Οι εισροές στην παραγωγική διαδικασία είναι, γενικά, το έδαφος, η εργασία, το 

κεφάλαιο, η υποδομή, οι φυσικοί πόροι, και η επιστημονική γνώση. Για να έχει μια 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, πρέπει στην 

παραγωγική της διαδικασία να χρησιμοποιεί εισροές οι οποίες είναι εξειδικευμένες και  
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Στρατηγική: Πλαίσιο
ενθάρρυνσης

καινοτομικών επενδύσεων
και άμιλλας μεταξύ των

επιχειρήσεων

Εξειδικευμένες και
υψηλής ποιότητας

εισροές

Ζήτηση: απαιτητικοί
πελάτες

Παρουσία
σχετιζόμενων και
υποστηρικτικών
βιομηχανιών

 
Σχήμα 5.1: Ο Αδάμαντας του Porter 

υψηλής ποιότητας. Ένα άλλο σημείο κρίσιμο για την απόκτηση και διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ότι δεν αρκεί απλώς οι εξειδικευμένες εισροές να 

«κληρονομηθούν», αλλά, ακόμα και στην περίπτωση που κληρονομούνται εξειδικευμένες και 

υψηλής ποιότητας εισροές, πρέπει σε σημαντικό βαθμό η εξειδίκευση και ποιότητα τους να 

δημιουργηθεί μέσα στην επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση και η υψηλή ποιότητα, 

ακόμα και αν αποκτήθηκαν εξωγενώς, δεν πρέπει να παραμείνουν εξωγενείς μεταβλητές, 

αλλά να βελτιωθούν στα πλαίσια της επιχείρησης. 

 

Στρατηγική της Επιχείρησης 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει και αναπτύσσεται μέσα σ' ένα πλαίσιο που 

προωθεί συγκεκριμένες στρατηγικές και οργανωτικές δομές που στηρίζουν την καινοτομία με 

ευρεία έννοια. Ο βαθμός της εγχώριας άμιλλας, της διαρκούς σύγκρισης με τις άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου έχει σημαντική επίδραση στον δυναμισμό του κλάδου και κατά 

συνέπεια, στην ικανότητα του κλάδου να καινοτομεί. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που έχει 

προκύψει από την εμπειρία είναι ότι οι επιχειρήσεις αποδεικνύονται νικητές και ηγέτες στον 

διεθνή ανταγωνισμό, μόνον όταν γνωρίζουν πώς να ανταγωνίζονται ισχυρούς και ικανούς 

ανταγωνιστές μέσα στα εθνικά πλαίσια πρώτα. 

 

Συνθήκες Ζήτησης 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απαιτεί οι συνθήκες ζήτησης να διαμορφώνονται από 
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εγχώριους καταναλωτές οι οποίοι δεν προσαρμόζονται απλά στο ότι υπάρχει στην αγορά, 

αλλά είναι απαιτητικοί στις προτιμήσεις τους. Η υψηλού επιπέδου ζήτηση αποτελεί πίεση 

στις επιχειρήσεις για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. 

 

Σχετιζόμενοι και Υποστηρικτικοί Κλάδοι 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαρτάται από την ύπαρξη σχετιζόμενων και 

υποστηρικτικών κλάδων που είναι εκείνοι οι κλάδοι στους οποίους τόσο οι επιχειρήσεις, όσο 

και οι εγχώριοι προμηθευτές: 

1. Συμβάλλουν με τις δραστηριότητες τους σε ένα τουλάχιστον τμήμα της αλυσίδας 

σχηματισμού εμπορικής αξίας, όπως είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας, η μεταποιητική και 

όχι μόνον συναρμολογιστική δραστηριότητα, η διανομή, το marketing και οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση. 

2. Παράγουν συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Ο Αδάμαντας ως Σύστημα 

Ο αδάμαντας του Porter λειτουργεί ως σύστημα, δηλαδή το κάθε ένα από τα τέσσερα 

τμήματα του εξαρτάται και ταυτόχρονα επηρεάζει όλα τα άλλα. Τα τέσσερα τμήματα του 

αδάμαντα λειτουργούν στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, και, μέσα από την δράση των 

δυνάμεων που το καθένα ασκεί στο άλλο, προωθείται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η 

καινοτομία. 

Συνεπώς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν αναπτύσσεται μέσα σε ένα "άνετο" εθνικό 

περιβάλλον, αλλά μόνο μέσα από συνεχείς πιέσεις και προκλήσεις. Οι δυνάμεις που 

λειτουργούν μέσα από την συστημική φύση του αδάμαντα οδηγούν στον σχηματισμό των 

δικτύων επιχειρήσεων ή κλάδων (clusters), που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

αναπτυγμένο ανταγωνιστικών οικονομιών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εθνική ανταγωνιστική 

επιτυχία δεν πραγματοποιείται σε μεμονωμένους κλάδους, αλλά σε δίκτυα σχέσεων ή cluster 

κλάδων διαμέσου κάθετων και οριζόντιων σχέσεων. Το cluster ορίζεται ως μια ομάδα 

κλάδων/επιχειρήσεων συνδεδεμένων διαμέσου: 

(1) Κάθετων σχέσεων, δηλαδή σχέσεων των κλάδων/επιχειρήσεων με τους πελάτες, 

καθώς και με τους προμηθευτές τους, και 

(2) Οριζόντιων σχέσεων, δηλαδή σχέσεων των κλάδων/επιχειρήσεων μεταξύ τους λόγω 

κοινών πελατών, κοινών τεχνολογιών, κοινών καναλιών διανομής προϊόντων και 

υπηρεσιών, και άλλων κοινών δραστηριοτήτων και ενεργειών. 

Το βασικό στοιχείο της λειτουργίας του εθνικού αδάμαντα και του φαινόμενου της 
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δικτυακής οργάνωσης (clustering) είναι η ανταλλαγή και ροή πληροφορίας μεταξύ πελατών, 

προμηθευτών, και σχετιζόμενων κλάδων όσον αφορά τις ανάγκες, τις τεχνικές, και την 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Η ροή πληροφορίας δημιουργεί πιο αποδοτικές συνθήκες για 

την διατήρηση και προώθηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι, το cluster γίνεται ο 

φορέας του ξεπεράσματος της απομόνωσης και της ακινησίας και αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την εμφάνιση και ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων. Πολλές φορές η 

γεωγραφική συγκέντρωση είναι σημαντική. Συχνά παρατηρείται ολόκληρα clusters κλάδων 

να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιοχή, όπως είναι η επαρχία της Εμίλια Ρομάνα στην 

Ιταλία, η οποία έχει παραδοσιακά αποτελέσει ένα σημαντικό παράδειγμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης διαμέσου δικτυώσεων.  

Η εμπειρική διερεύνηση έχει ακόμα δείξει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

προωθείται από τον συνδυασμό εθνικών και τοπικών συνθηκών. Αν και το φαινόμενο της 

διεθνοποίησης οδηγεί σε εύκολη πρόσβαση στους παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής, 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθορίζεται όλο και περισσότερο όχι από τους 

παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής, αλλά από τις διαφορές των κλάδων και των 

επιχειρήσεων στην πρόσβαση και απόκτηση γνώσης, στις ειδικότητες και ικανότητες του 

εργατικού δυναμικού, στους ρυθμούς καινοτομίας που ενσωματώνεται αφενός σε ειδικευμένα 

άτομα, και αφετέρου σε χρησιμοποιούμενες οργανωτικές μεθόδους. Η διαδικασία για την 

εμφάνιση και ανάπτυξη όλων αυτών των παραγόντων έχει ισχυρά τοπικό χαρακτήρα. Το 

παράδοξο είναι ότι ο περισσότερο ανοικτός διεθνής ανταγωνισμός φαίνεται ότι καθιστά την 

εθνική/τοπική βάση περισσότερο σημαντική. Σημειώνεται ότι αν και το διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί αντανάκλαση ενός καλά λειτουργούντος αδάμαντα, το 

όλο σύστημα σπάνια βρίσκεται στην σωστή του θέση από την αρχή. Συγκεκριμένα, για να 

επιτύχει μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ανταγωνιστική καινοτομική 

στρατηγική. Και όπως έχει γίνει φανερό από τα παραπάνω, το πλαίσιο του αδάμαντα του 

Porter συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν την ύπαρξη ενός 

βιομηχανικού, με την ευρεία έννοια, δικτύου. 

Η οργάνωση της εθνικής οικονομίας σε δίκτυα παρουσιάζει πλεονεκτήματα για την 

ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας. Έτσι, λόγω των συνεργασιών που αναπτύσσουν 

μεταξύ τους οι επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός δικτύου, η διορατικότητα των managers 

αυξάνεται ώστε να διακρίνουν πιο εύκολα τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά και τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται για καινοτομικές επενδύσεις. Μια ιδέα μπορεί πιο εύκολα να 

μετασχηματιστεί σε καινοτομικό προϊόν στα πλαίσια συνεργασιών, οι προμήθειες των 

αναγκαίων υλικών και εξαρτημάτων είναι ταχύτερη, χαμηλότερου κόστους για την επί 
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μέρους επιχείρηση, αλλά και η προώθηση των προϊόντων της είναι ευκολότερη διότι 

πραγματοποιείται μέσα από πιο ευέλικτα κανάλια διανομής και διαφήμισης. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα στοιχεία του αδάμαντα ενυπάρχουν κατά ένα φυσικό 

τρόπο μέσα σ' ένα δίκτυο και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη καινοτομιών. 

Ασφαλώς όμως, η ανταγωνιστικότητα του δικτύου και η καινοτομικότητά του εξαρτώνται 

από την ποιότητα του αδάμαντα μέσα στα εθνικά όρια. 

Οι διασυνδέσεις μεταξύ της υποδομής και της δικτυακής οργάνωσης του οικονομικού 

περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνει τυπικούς ή άτυπους οργανισμούς, καθώς και δίκτυα 

που έχουν ως αντικείμενο την σύνδεση των δύο αυτών περιοχών, της υποδομής και της 

δικτυακής οργάνωσης της οικονομίας. Σημειώνεται ότι η ποιότητα και η στρατηγική του 

πανεπιστημιακού συστήματος είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την ύπαρξη εθνικής 

καινοτομικής δυνατότητας. Αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει διττό ρόλο, 

αφενός την βασική θεωρητική έρευνα και προβληματισμό, και αφετέρου πρέπει να αποτελεί 

γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας και των επιχειρήσεων. Το λεγόμενο 

brain drain είναι αποτέλεσμα έλλειψης αυτής της διασύνδεσης. 

Βέβαια το να εκμεταλλευτεί μια επιχείρηση το περιβάλλον προς όφελος της δεν είναι 

εύκολο ούτε επιτυγχάνεται κατά αυτόματο τρόπο. Γι αυτό και διαφορετικές επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την 

επιτυχία τους στην καινοτομία. Πάντως, η παρατηρούμενη ύπαρξη έντονων γεωγραφικών 

διαφορών στο καινοτομικό προϊόν διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, σημαίνει ότι η 

χωροθέτηση παίζει σημαντικό ρόλο (Γεωργαντά [1]). 

 

5.2 Το κατατμημένο εργοστάσιο (Fractal Factory) 

Το κατατμημένο (Fractal) εργοστάσιο στηρίζεται στον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα 

φαινόμενα στην φύση. Αυτό αναφέρουν οι Tharumarajah, Wells & Memes [151]. Ο 

Γερμανός Καθηγητής Warnecke [161] ορίζει αυτό ως «αυτόνομο, αυτενεργούμενο τμήμα 

μιας επιχείρησης, του οποίου οι στόχοι του μπορούν επακριβώς να ορισθούν και να 

οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αποδόσεις».  

Τα τμήματα της επιχείρησης διαθέτουν αυτοοργάνωση και δείχνουν μία εξελισσόμενη 

δυναμική – ζωτική συμπεριφορά. Το κάθε τμήμα παρέχει υπηρεσίες σε άλλα τμήματα της 

ίδιας επιχείρησης, με κριτήρια όμως ανταγωνιστικά εντός και εκτός της επιχείρησης. 

Δημιουργούν Κέντρα Κόστους (Profit  – Center), πρέπει να είναι κερδοφόρα και να έχουν 

θετικά, οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές τους.  
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Η κατατμημένη (Fractal) αυτή δομή έχει επί μέρους υλοποιηθεί και υπάρχουν μελέτες 

περιπτώσεων. Ακόμη όμως θεωρείται ως ένα ιδανικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί 

ολοκληρωμένα.  

Ο Warnecke [161] αναφέρει συγκεκριμένα: «Μεμονωμένα Τμήματα υπάρχουν μέσα 

στα εργοστάσια. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν μεμονωμένες νησίδες 

παραγωγής, ανεξάρτητα τμήματα παραγωγής ή τμήματα υποστήριξης της παραγωγικής 

διαδικασίας, τα οποία μπορούν να λειτουργούν με ανταγωνιστικά κριτήρια εντός της 

επιχείρησης». 

Στον Πίνακα 5.1 αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά και μέθοδοι ενός 

κατανεμημένου εργοστασίου. 

Συμπληρωματικά, στα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει το κατατμημένο 

εργοστάσιο να λειτουργεί ως ολοκληρωμένη μονάδα με την απαραίτητη συνοχή 

(Tharumarajah, Wells & Memes [151]). Η άποψη αυτή είναι παρόμοια με το Μοντέλο του 

Drucker, Εργοστάσιο 1999, γιατί έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Επίσης κοινά στοιχεία έχει 

ακόμα και με τα διάφορα μοντέλα που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν 

- Αυτόνομη και αυτοδύναμη οργάνωση 

- Ομοειδείς στόχοι 

- Διάφανες διαδικασίες και καταστάσεις 

- Κίνητρα ως κυρίαρχο στοιχείο κινητοποίησης ενδιαφέροντος 

- Συνεργασίες αντί αντιπαραθέσεις 

- Αφομοίωση των στόχων  

- Συνειδητοποίηση της ποιότητας ως αυτονόητο στόχο  

- Εξάλειψη ορίων ανταγωνιστικότητας ακόμα και εντός της επιχείρησης 

- Δημιουργία χώρων συνάντησης και ελευθερία έκφρασης απόψεων 

- Δυναμικά εξελισσόμενες οργανωτικές δομές 

- Αυτοβελτιστοποίηση 

- Περιγραφή διαδικασιών και καταστάσεων  

- Χρησιμοποίηση πόρων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης 

- Επικοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες 

- Επιχειρηματικός τρόπος σκέψης, κατανόησης και συμπεριφοράς απ’ όλους 

τους εργαζόμενους 

- Επιλογή και έλεγχος κινήτρων 

Πίνακας 5.1: Αρχές και μέθοδοι του κατατμημένου (Fractal) εργοστασίου 
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ως όρους το HOLONIC και BIONIC στην παραγωγική διαδικασία και αναφέρονται κυρίως 

στην ευελιξία της παραγωγής. Οι Ryu & Jung [124] αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Τα 

παραγωγικά συστήματα θα πρέπει να είναι ευέλικτα, αναπροσαρμόσιμα και προσαρμοστικά 

στις εκάστοτε συνθήκες. Τα κατατμημένα (Fractal) παραγωγικά συστήματα είναι ένα 

παράδειγμα τέτοιων προτάσεων για δημιουργία νέων δομών παραγωγής.»  

Όλα αυτά τα μοντέλα προτείνουν αυτόνομα, κατατμημένα και προσαρμόσιμα συστήματα 

παραγωγής. Για να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη προσαρμοστικότητα, θα πρέπει συνεχώς να 

παρακολουθείται και να αξιολογείται το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Η 

προσαρμογή θα πρέπει να ακολουθεί την δυναμική εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς. 

Υπάρχουν εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων του κατανεμημένου (Fractal) εργοστασίου 

αλλά μόνο σε επιμέρους τμήματα παραγωγικών επιχειρήσεων. 

 

5.3 Το Εικονικό Εργοστάσιο 

5.3.1 Περιγραφή και κατανόηση της Εικονικότητας 

Η κατανόηση της έννοιας Εικονικότητα είναι δύσκολη και απαιτεί πολυσύνθετη σκέψη. 

Εικονικότητα, εικονικές δομές και οργανώσεις, εικονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ως 

έννοιες από πολλούς συγγραφείς και μερικές φορές κατανοούνται διαφορετικά. «Όσον αφορά 

τις νέες μορφές των οργανισμών υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφωνία σχετικά με την 

κατανόηση της εικονικής οργάνωσης» (Appel & Behr [5]).  

Αυτό επεξηγείται εν μέρει από την διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, 

κυρίως του Διαδικτύου (Internet),  όπου δημιουργήθηκαν πολλές μορφές εικονικών 

οργανώσεων. Έτσι η έννοια της εικονικότητας έγινε αποδεκτή από τους επιστημονικούς και 

οικονομικούς φορείς και χρησιμοποιήθηκε και στην πράξη. Μερικές φορές όμως, κατ΄ 

εξαίρεση, υπήρξε και αρνητική αντιμετώπιση αυτής. 

Υπάρχουν λεπτομερείς αναλύσεις της έννοιας της εικονικότητας. Οι Mueller & 

Stewens αναφέρουν: «η έννοια της εικονικότητας μιας οργάνωσης αναφέρεται στην ευελιξία 

αυτής μέσω εξωεπιχειρησιακών συνεργασιών για αύξηση της προστιθέμενης αξίας».  

Πολλοί συγγραφείς θέλοντας να κάνουν σαφή διαχωρισμό από παρόμοιες έννοιες, όπως 

BPR (Hammer & Champy [64]), LEAN Production (Ohno [108]) Benchmarking (Camp [26]) 

έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα και προώθησαν την νέα αυτή έννοια, ως μια εντελώς νέα 

καινοτόμο δομή συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων (Scholz [130,131]). Επίσης ο 

Wuethrich [170] έκανε σαφή διαχωρισμό μεταξύ εικονικών οργανώσεων, εικονικών 
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προϊόντων και εικονικών δικτύων, καθώς επίσης και των τεχνικών/φυσικών χαρακτηριστικών 

αυτών.  

Μια εικονική οργάνωση είναι μια «μεταβατική, όχι σταθερή συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων ή δικτύων επιχειρήσεων, οι οποίες συμφωνούν και συναποδέχονται να 

συνεργαστούν για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες των τεχνολογιών επικοινωνίας». Αυτός ο ορισμός είναι συναφής με αυτόν που 

έδωσε ο Byrne [24] σε ένα άρθρο του στο “BUSINESS WEEK”, ενώ παρόμοια περιγραφή 

δόθηκε και παλαιότερα για το ίδιο οικονομικό φαινόμενο, με άλλο όνομα όμως, από τους 

Johnson & Lawrence [80],  οι οποίοι ορίζουν χαρακτηριστικά τους: «ένα σύνολο 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων που συνεργάζονται στενά για να συγκεντρώσουν και να 

διαχειριστούν  τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κατά μήκος όλης της αξιακής αλυσίδας». 

Ο ορισμός που δίνουν οι Byrne, Brandt & Port [25] είναι: «Η εικονική επιχείρηση 

αποτελείται από ένα προσωρινό δίκτυο ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (προμηθευτές, πελάτες 

ακόμα και αν προηγουμένως ήταν ανταγωνιστές) που ενώνονται για να μοιραστούν τις 

διαθέσιμες δεξιότητες, τα κόστη και την πρόσβαση του καθενός στις διάφορες αγορές. Αυτή 

δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει κεντρικά γραφεία και οργανόγραμμα, και δεν θα αποκτήσει 

ιεραρχία ή κάθετη ολοκλήρωση. Επίσης οι υποστηρικτές τους λένε ότι αυτό το νέο μοντέλο 

επιχείρησης θα λειτουργεί ευέλικτα (ένα σύνολο συνεργατών που γρήγορα ενώνονται για να 

εκμεταλλευτούν μια συγκεκριμένη ευκαιρία)». Αυτός ο ορισμός είναι τυπικά θεωρητικός ως 

προς την ιεραρχία. Συνήθως σε μια εικονική οργάνωση υπάρχει μια σχετική ιεραρχία για τον 

συντονισμό και την διεκπεραίωση του έργου.  

Ο Καθηγητής Schuh [134] του Πανεπιστημίου του St Gallen της Ελβετίας δίνει τον 

εξής ορισμό για το Εικονικό Εργοστάσιο: «είναι μία σύμπραξη νομικά και οικονομικά 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων με σκοπό να δημιουργήσουν από 

κοινού τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς. 

Δημιουργούν άμεσα και γρήγορα ένα συνεργατικό συνασπισμό, μόνον για την υλοποίηση 

ενός συγκεκριμένου έργου, αυξάνοντας έτσι την συνολική αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα, που από μόνη της μια επιχείρηση δεν θα μπορούσε να επιτύχει». Εδώ 

τονίζεται και η πρόσκαιρη -  μεταβατική δημιουργία του συνεργατικού συνασπισμού – 

κοινοπραξίας, που συμπληρώνει τους προηγούμενους ορισμούς.  

Οι Goldman, Nagel & Price [48] χρησιμοποιούν τον όρο σε συσχετισμό με το Μοντέλο 

του “agile manufacturing”. Ο Drumm [33] σημειώνει όμως ότι θα πρέπει να προσεχθούν τα 

όρια του θεωρητικά προτεινόμενου εγχειρήματος με τις πραγματικά υλοποιήσιμες 
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δυνατότητες. Ο Linden [94] επίσης αναφέρει ότι οι παραγωγικοί συνασπισμοί θεωρούνται ως 

αυτοδημιουργούμενα συμπλέγματα μετά από κατάλληλο συντονισμό και οργάνωση.  

Οι εμπειρίες από την υλοποίηση διαφόρων έργων δείχνει ότι η εικονικότητα αποτελεί 

μια συμπληρωματική ενέργεια στην δημιουργία ήδη υπαρχόντων συνεργασιών μεταξύ των 

επιχειρήσεων του συνασπισμού. Θεωρείται ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κάθε 

επιχείρηση ξεχωριστά, ώστε αυτή να αυξήσει την ικανότητά της να υλοποιεί πιο 

πολυσύνθετα και με περισσότερες παραλλαγές έργα. 

Συμβατικές κλασσικές συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων απαιτούν συνήθως 

μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις μέχρι να ωριμάσουν και να οδηγήσουν σε οικονομικό 

όφελος. Μερικές φορές δεν υπάρχει συνταύτιση στόχων μεταξύ των διοικήσεων των 

επιχειρήσεων και οι εσωτερικές αντιστοιχίες  και αντιφάσεις οδηγούν στην ματαίωση της 

συνεργασίας. Αυτό προέρχεται από την τάση της κάθε επιχείρησης να επιβάλλει τους δικούς 

της όρους, ώστε με την ελάχιστη συμβολή πόρων να πετύχει το μέγιστο οικονομικό 

αποτέλεσμα. 

Μερικές φορές όμως μπορούν να επιτευχθούν συνεργασίες σε επί μέρους έργα. Το 

δίλημμα που προκύπτει όμως στις επιχειρήσεις είναι ή να λειτουργήσουν αυτοδύναμα χωρίς 

συνεργασίες, με περιορισμένες όμως, έως μηδενικές, δυνατότητες να αναλάβουν ένα 

πολύπλοκο έργο, ή να συνεργαστούν με άλλες και να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα, 

ώστε να επιτύχουν από κοινού ένα οικονομικό όφελος, υλοποιώντας ένα έργο, που από μόνες 

τους δεν θα μπορούσαν να υλοποιήσουν.  

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή είναι να 

δημιουργηθούν υγιείς βάσεις αμφίδρομης εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να ξεπεραστούν οι φόβοι 

ότι με την συνεργασία αυτή θα γίνουν γνωστά στις άλλες επιχειρήσεις τα βιομηχανικά 

μυστικά και το  Know  - How που διαθέτουν και να αντιληφθούν τις προοπτικές που 

διανοίγονται για την από κοινού επιτυχία. Θα πρέπει να πειστεί και ο πιο δύστροπος και 

εγωιστής επιχειρηματίας ότι οι συνεργασίες αυτές αποτελούν το πιο ισχυρό εργαλείο για την 

αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού (Wedekind, Camenzind & Kuenzli [162] ). 

Όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό από τις επιχειρήσεις, ότι η ταχύτητα με την 

οποία αντιδρούν στις συνεχόμενες αλλαγές των συνθηκών και του περιβάλλοντος της αγοράς, 

στην οποία απευθύνονται, είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας αλλά και επιβίωσής τους 

σ’ έναν παγκόσμιο πλέον ανταγωνισμό. Ο κλασσικός παραδοσιακός τρόπος αναζήτησης 

συνεργασιών είναι τις περισσότερες φορές μακροχρόνιος και αναποτελεσματικός.  

Το εικονικό εργοστάσιο αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με έναν εντελώς διαφορετικό 

τρόπο. Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα της άμεσης αντίδρασης για την αξιοποίηση των 
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ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά, η δημιουργία συνεργασιών και παραγωγικών 

συνασπισμών τίθεται ως πρώτος κυρίαρχος παράγοντας επιτυχίας. Πριν αρχίσει η συνεργασία  

στην παραγωγική φάση θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι κύριες προϋποθέσεις οι οποίες 

κυρίως εστιάζονται στην ανάπτυξη αμφίδρομης εμπιστοσύνης και καλών σχέσεων μεταξύ 

των επιχειρήσεων που θα συνεργαστούν μεταξύ τους (Franke [44]). 

Στο παρακάτω σχήμα καταδεικνύεται η διαφορά μεταξύ του κλασικού – παραδοσιακού 

τρόπου συνεργασιών και αυτών που προκύπτουν στα πλαίσια του εικονικού εργοστασίου.  

1.

1.
2.

Παραδοσιακό Εργοστάσιο Εικονικό Εργοστάσιο

Απαιτήσεις Πελατών/Αγοράς

Γνωστές/
Εντοπισμένες

Υπάρχουσες/
Δομημένες

Αναζήτηση συνεργασιών/ Δημιουργία
συνασπισμού συνεργατών

Δημιουργία Σχέσεων
Εμπιστοσύνης

Εξασφαλισμένες Σχέσεις
Εμπιστοσύνης

Διαπίστωση απαιτούμενων
Προϊόντων/Υπηρεσιών

Απαιτήσεις Πελατών/Αγοράς

2.

 

Σχήμα 5.2: Τρόποι δημιουργίας συνεργασιών 

Τα εικονικά εργοστάσια είναι συνεργασίες μεταξύ περισσοτέρων νομικά και 

οικονομικά ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων, με σκοπό την παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας, σε ένα καθορισμένο πεπερασμένο χρονικό 

διάστημα. Κάθε επιχείρηση συνεισφέρει με τον παραγωγικό εξοπλισμό και το ανθρώπινο 

δυναμικό της, στα οποία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Πριν όμως 

δημιουργηθεί ο τελικός συνασπισμός θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ενέργειες 

προετοιμασίας. 

Το Μοντέλο του Εικονικού Εργοστασίου εστιάζει τον κύριο στόχο του στην 

δημιουργία κατάλληλου Δικτύου μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα σε 

σχέση με το προς υλοποίηση έργο. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν αυτόνομα και 

το Εικονικό Εργοστάσιο δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των παραγωγικών 

δυνατοτήτων τους. 

Στο Σχήμα 5.3 απεικονίζεται η δομή και τα στοιχεία ενός Εικονικού εργοστασίου: 
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Διασκόρπιση

Δημιουργία
Εικονικό

Εργοστάσιο Α

Εικονικό
Εργοστάσιο Β

Εντολή/Ευκαιρία
Αγοράς

Εντολή/Ευκαιρία
Αγοράς

Σταθερή Πλατφόρμα
- σταθερή
- συμετοχή σε κοινοπραξία

Δυναμικό Δίκτυο
- δυναμικό
- διαδικασία εντολών  

Σχήμα 5.3: Δομή και στοιχεία Εικονικών Εργοστασίων 

− Δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων: Το Δίκτυο αποτελείται από ανεξάρτητες 

νομικά και οικονομικά επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Η 

κάθε επιχείρηση συνεισφέρει στο Δίκτυο με παραγωγικό εξοπλισμό και ανθρώπινο 

δυναμικό, στους τομείς που έχει το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα. 

− Αρχές και κανόνες λειτουργίας: Περιλαμβάνουν τους ρόλους, τους μηχανισμούς και 

την κατανομή αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της κάθε επιχείρησης προς το 

Εικονικό Εργοστάσιο. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να παρέχουν τις καθορισμένες 

υπηρεσίες τους σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης του έργου, ώστε να υπάρχει 

σαφής διαχωρισμός αλλά και συνέργια, ώστε να επιτευχθεί με επιτυχία ο σκοπός που 

έχει τεθεί. 

− Αλληλοσυμπληρούμενη Παραγωγή: Εδώ νοείται η δυναμική συμμετοχή όλων των 

επιχειρήσεων στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, η κάθε μία σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις και τον τομέα που έχει αναλάβει. 

Ο σκοπός είναι η αξιοποίηση μιας πρόσκαιρης μοναδικής ευκαιρίας που προέκυψε στην 

αγορά ή ζητήθηκε από συγκεκριμένο πελάτη. Οι διαμορφούμενες συνεργασίες μπορούν να 

παρουσιάζουν διάφορες μορφές ανάλογα με το είδος του προς παραγωγή προϊόντος ή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση απλών προϊόντων μπορούν να συνεργαστούν δύο 

επιχειρήσεις μόνον, σε πιο πολύπλοκα προϊόντα όμως περισσότερες και σε περίπτωση 

μαζικής παραγωγής πολυσύνθετων προϊόντων διαρκούς ζήτησης μπορεί να δημιουργηθεί μια 

μόνιμη και συνεχής συνεργασία όλων των επιχειρήσεων του Δικτύου. 
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5.3.2 Το Δίκτυο Συνεργασίας: Σταθερή πλατφόρμα συνεργασίας για την επίτευξη 

υψηλής ευελιξίας παραγωγής 

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών θα πρέπει να εξασφαλισθεί μια 

άμεση και ταχεία δημιουργία συνεργασιών, π.χ. ενός εικονικού εργοστασίου. Για να 

επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επιτυχή και 

αποτελεσματική δημιουργία αυτού. 

Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι η δημιουργία σωστών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 

των επιχειρήσεων. Μια σταθερή πλατφόρμα συνεργασίας θα πρέπει να στηριχθεί στην 

συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης κοινών στόχων και σκοπών.  

Με τον όρο σταθερή πλατφόρμα εννοείται εδώ ότι η συνεργασία είναι εξασφαλισμένη 

για μακρό χρονικό διάστημα με τους ίδιους συνεργαζόμενους. 

Μέσα στην σταθερή πλατφόρμα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και σαφή κατανομή 

εργασιών για την υλοποίηση του έργου. Η πλατφόρμα όμως από μόνη της δεν δημιουργεί 

οικονομικές αξίες.  

Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει να δημιουργεί μια φυσική ομαδοποίηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Θα 

πρέπει επίσης αυτές να έχουν τις κατάλληλες υποδομές για την ύπαρξη συνεργασίας, όπως 

πληροφορικά και επικοινωνιακά συστήματα για την απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών. 

Εκτός της τεχνικής υποδομής θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί και η διαδικασία και οι τρόποι 

που θα ακολουθούνται κατά την πορεία της συνεργασίας. Ως τόπος συναντήσεων επιλέγεται 

ένας ουδέτερος, απ’ όλους αποδεκτός χώρος, ή μπορεί να συμφωνηθεί οι συναντήσεις να 

γίνονται εκ περιτροπής σε κάθε επιχείρηση.  

Αυτό εξυπηρετεί ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούνται πάντοτε όλα τα στελέχη των 

επιχειρήσεων. Η φυσική παρουσία των στελεχών σε τακτικές συναντήσεις είναι απαραίτητη, 

επειδή μέσω του ζωντανού διαλόγου επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία, η οποία οδηγεί σε 

ανταλλαγή εμπειριών και σε άμεσες αποφάσεις και λύσεις προβλημάτων.  

Βέβαια μέσω των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων των τηλεπικοινωνιών μπορούν να 

γίνονται συναντήσεις ON LINE με την μέθοδο VIDEO CONFERENCING. Κατά την 

διάρκεια των συναντήσεων μπορούν επίσης να δημιουργηθούν περαιτέρω μοντέλα, τα οποία 

διευκολύνουν και βελτιώνουν την συνεργασία. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν 

αντιμετωπίζονται ως ανώνυμες απρόσωπες οντότητες με κατανεμημένες αρμοδιότητες και 

αποστολές, αλλά ως ζωντανά, ενεργά μέλη ενός συνεργατικού οργανισμού. Εάν επιτευχθεί με 
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επιτυχία μια τέτοια σταθερή πλατφόρμα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τότε διασφαλίζεται 

και η επιτυχής υλοποίηση ενός έργου.  

Σύμφωνα με τους Schuh, Dierkes & Friedli [135] η σταθερή πλατφόρμα πρέπει να είναι 

υπεύθυνη για : 

− Την επιλογή και την σύμπραξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και των 

αρμοδιοτήτων που θα τους ανατεθούν. 

− Την προώθηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και πλεονεκτημάτων της κάθε 

επιχείρησης. 

− Την βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την διαμόρφωση κατάλληλων δικτύων 

επιχειρήσεων. 

Έτσι σε μια σταθερή πλατφόρμα συνεργασιών γίνεται κάθε φορά ευέλικτα η επιλογή 

των εργασιών που θα αναλάβει η κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με τις ειδικές ικανότητες και τα 

πλεονεκτήματα που αυτή διαθέτει.  

Η συνοχή της πλατφόρμας επιτυγχάνεται με τον σωστό συνδυασμό των υποδομών, της 

φιλοσοφίας και των δυνατοτήτων της κάθε επιχείρησης. H συνέργια προέρχεται από:  

- Την διάρθρωση του Δικτύου, όπου η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τους 

κανόνες που έχουν τεθεί από το Δίκτυο, όπως θέματα ποιότητας, τήρηση 

χρονοδιαγράμματος, υποστήριξη και υποβοήθηση μεταξύ των επιχειρήσεων, 

κατανομή εργασιών, συγγραφή συμβατικών υποχρεώσεων, νομικά θέματά, 

κοστολόγηση, προετοιμασία και τελική συγγραφή της προσφοράς. Όλα τα 

παραπάνω θα πρέπει να έχουν προσυμφωνηθεί ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις 

και αντιφάσεις. Επειδή δεν υπάρχει όμοια οργανωτική και παραγωγική δομή σε 

όλες τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός και να ορισθούν 

ακριβείς κανόνες στον τρόπο που θα συμπράξει η κάθε επιχείρηση.  

- Θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε επιχείρηση μια κατάλληλη υποδομή και τεχνολογικός 

εξοπλισμός πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων, ως αναγκαία 

προϋπόθεση για την αναγκαία και την επιτυχή λειτουργία του εικονικού 

εργοστασίου. Στην περίπτωση του Εικονικού Εργοστασίου της Euroregio στην 

περιοχή Bodensee Γερμανίας και Βορειοδυτικής Ελβετίας (το οποίο περιγράφεται 

στην επόμενη παράγραφο) χρησιμοποιήθηκαν τα παραδοσιακά μέσα όπως 

τηλέφωνο, fax, συνδυαζόμενα με μοντέρνα συστήματα ISDN, ADSL – Internet και 

VIDEO CONFERENCING. Επίσης αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο μοντέρνο εργαλείο 

το TEBACO, το οποίο λειτουργεί ως χρηματιστήριο διαθέσιμων παραγωγικών 
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πόρων και υπηρεσιών. Σ’ αυτό απεικονίζονται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, όπως 

ελεύθερα παραγωγικά μηχανήματα και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά 

προσφέρονται σε όποια επιχείρηση του Εικονικού Εργοστασίου θέλει να τα 

χρησιμοποιήσει με συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση και για συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια, η οποία καθορίζεται από την προσφέρουσα επιχείρηση. Έτσι 

υπάρχει βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των παραγωγικών πόρων. Επίσης 

μπορούν να προσφερθούν και οικονομικοί πόροι όταν η μία επιχείρηση έχει 

πλεόνασμα και η άλλη αναγκαιότητα, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγει αυτή στα 

πιστωτικά ιδρύματα. Ο κύριος κανόνας είναι: Απλή και συνεχή επικοινωνία μεταξύ 

των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

- Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εικονικού Εργοστασίου, θα πρέπει να 

καθορισθούν οι αρμοδιότητες της Διοίκησης του Δικτύου, και να αποφασιστεί με 

ποιόν τρόπο θα γίνει η εμπορική προώθηση του παραγόμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας. 

- Επίσης είναι σημαντικό  να γνωρίζουν όλες οι επιχειρήσεις την διαδικασία 

δημιουργίας συνεργασίας μεταξύ τους και τον τρόπο που θα κατανεμηθούν οι ρόλοι 

στην κάθε μία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως θα συσταθεί το Δίκτυο, πως θα 

λειτουργήσει και πως μετά την εκτέλεση του έργου θα αποσυντεθεί. Σε όλες αυτές 

τις φάσεις θα πρέπει να έχει προσυμφωνηθεί η κατανομή των συγκεκριμένων 

εργασιών που θα αναλάβει η κάθε επιχείρηση. 

- Η φιλοσοφία της κάθε επιχείρησης αντικατοπτρίζει την ιδιοσυγκρασία και τις 

απόψεις που έχουν διαμορφώσει τα επιτελικά στελέχη της. Αυτή θα πρέπει να 

συμφωνεί στη δημιουργία μιας ευρύτερης συνεργασίας επιχειρήσεων με την μορφή 

του Εικονικού Εργοστασίου. Αυτό, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω αποτελεί 

τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

- Εκτός από τις απαιτήσεις που τίθενται στις επιχειρήσεις για μια επιτυχή συνεργασία, 

εκείνο που παίζει σημαντικό ρόλο είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

στελεχών των επιχειρήσεων. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο δύσκολο αλλά και 

το πιο σημαντικό στοιχείο που καθορίζει την επιτυχία της συνεργασίας. Αυτές 

δομούνται και εξελίσσονται κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και όταν 

διατηρούνται διαχρονικά αποτελούν μια συνεχή υγιή βάση συνεργασιών και για 

άλλα έργα. Η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών βοηθούν αμφίδρομα τους 

επιχειρηματίες και είναι τα συμπληρωματικά παράγωγα που εμφανίζονται κατά την 

υλοποίηση ενός Εικονικού Εργοστασίου. 
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- Η συνεχής καλλιέργεια όλων των παραπάνω προϋποθέσεων και συμπεριφορών 

εξασφαλίζει μια διαρκή προοπτική δημιουργίας κοινού οφέλους σε όλες τις 

επιχειρήσεις. 

Για να γίνει κατανοητή η δημιουργία μιας σταθερής πλατφόρμας συνεργασιών, του 

Εικονικού Εργοστασίου και των χαρακτηριστικών λειτουργίας του, θα πρέπει να εξεταστεί ο 

τρόπος Διοίκησης του Εικονικού Εργοστασίου. 

Μετά από πολλές έρευνες που έγιναν στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών αλλά και 

πρακτικών εμπειριών επιλέγεται το πιο κατάλληλο Μοντέλο Διοίκησης που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 5.4: 

 

Auditor (καθοδηγητής)
- Σύσταση/Διάλυση συνασπισμών
- Σύμβολος και ελεγκτής των έργων

Project Manager
- Διαχείριση έργου
- Τεχνολογική καθοδήγηση
- Συντονισμός των μελών
του δικτύου

Broker
- Ανίχνευση έργων
- Διανομή αρμοδιοτήτων
στα μέλη του δικτύου

Manager αξιολόγησης
τεχνολογικών δυνατοτήτων
- Διαπίστωση παραγωγικών
δυνατοτήτων
- Επικοινωνία με τα μέλη του
δικτύου

In-Out sourcing manager (κάθε
επιχείρησης)
- Συντονισμός
- Επικοινωνία με τον Manager
αξιολόγησης και τον Project Manager

Συντονιστής του δικτύου
- Δημιουργία και επίβλεψη δικτύου
- Αναζήτηση συνεργασιών
- Διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων
- Μάρκετινγκ του δικτύου  

Σχήμα 5.4: Κατανομή ρόλων στο Εικονικό Εργοστάσιο 

Τα προφίλ και τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει το κάθε διοικητικό 

στέλεχος του Εικονικού Εργοστασίου περιγράφονται παρακάτω. Θα πρέπει εδώ όμως να 

τονιστεί ότι ο κάθε ρόλος δεν πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά και σε διαφορετικό 

στέλεχος. Μπορεί ένα στέλεχος να καλύπτει συγχρόνως δύο θέσεις. Αυτό που πρέπει να 

προσεχθεί όμως είναι οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες της κάθε θέσης και η συνεργασία 

και συνέργια μεταξύ τους. Αυτό διευκολύνει την κατανόηση και την λειτουργία της 

πλατφόρμας του Εικονικού Εργοστασίου.  
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Ο Broker (Ανίχνευση και εντοπισμός παραγγελιών) 

Ο Broker ασχολείται με το Μάρκετινγκ, την έρευνα και την ανίχνευση παραγγελιών και 

την προώθηση αυτών στα μέλη του εικονικού εργοστασίου. Επίσης αναλαμβάνει και την 

πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα προκύψει από την παραγγελία. Ο Broker είναι 

επιχειρησιακά ο υπεύθυνος για την φάση της ίδρυσης ενός εικονικού εργοστασίου. Αφού έχει 

εντοπίσει τον πελάτη και περιγράψει το έργο που πρέπει να υλοποιηθεί, αυτός είναι που θα 

έρθει καταρχήν σε επαφή με τον πελάτη και θα φροντίσει να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες του.  

Θα πρέπει να διαθέτει άριστες γνώσεις και να έχει πολύπλευρες εμπειρίες Μάρκετινγκ 

για να μπορεί να διανοίγει νέες αγορές στο Δίκτυο, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις 

στο οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον (Belz [10]). Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει η 

κάθε επιχείρηση από μόνη της, διότι δεν διαθέτει κατάλληλο στέλεχος, λόγω του μικρού 

μεγέθους της (κατά πλειονότητα ΜΜΕ) και αδυναμίας ανάληψης του οικονομικού κόστους 

της αμοιβής ενός τέτοιου εξειδικευμένου στελέχους. 

 

Ο Manager αξιολόγησης τεχνολογικών δυνατοτήτων 

Αυτός έχει πολύ καλές γνώσεις της τεχνολογίας και των παραγωγικών εξοπλισμών 

όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Γνωρίζει με λεπτομέρεια τις παραγωγικές 

δυνατότητες της κάθε επιχείρησης, έρχεται σε επαφή μ’ αυτές και προτείνει τις επί μέρους 

εργασίες που θα αναλάβει η κάθε μία από αυτές. Πέραν της αμιγώς παραγωγικής κατανομής 

των εργασιών αποφασίζει και για την κατανομή των απαραίτητων υπηρεσιών που 

συνοδεύουν το έργο. 

 

O Project Manager 

Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την διαχείριση του έργου. Έρχεται σε επαφή με τους 

υπεύθυνους Διευθυντές της κάθε επιχείρησης και συντονίζει τις επιχειρήσεις για την έγκαιρη 

αποπεράτωση του μέρους του έργου που έχει αναλάβει η κάθε μία. Επιτηρεί το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα κάθε επιχείρησης και κάνει τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου έργου. 

 

O In / Outsourcing Manager. 

Είναι ο υπεύθυνος της κάθε επιχείρησης που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση του 

υποέργου που της έχει ανατεθεί. Γνωρίζει πολύ καλά τον παραγωγικό εξοπλισμό και τις 

παραγωγικές δυνατότητες αυτού καθώς και όλη την οργανωτική δομή της επιχείρησης. 

Συνεργάζεται με τον Broker και τον Project Manager και αποφασίζουν από κοινού πότε και 

πως θα εκτελεστεί το υποέργο που έχει αναλάβει η επιχείρηση ανάλογα με τις διαθεσιμότητες 
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που υπάρχουν. Αυτός εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα της επιχείρησής του 

και διαπραγματεύεται τις τιμές, υποβάλλοντας την οικονομική  προσφορά της επιχείρησής 

του. 

 

Ο Συντονιστής του Δικτύου 

Αυτός φροντίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα 

οργανώνει συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Μοντέλο 

που έχει αναπτύξει ο HAYEK στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen, οι αυθόρμητες και άτυπες 

ανθρώπινες σχέσεις ενδυναμώνουν την διάθεση και προθυμία των ενδιαφερομένων για 

σύναψη συνεργασιών. Επίσης ανιχνεύει και άλλες επιχειρήσεις και διευρύνει το Δίκτυο, 

δημιουργώντας ομαδοποιήσεις συγγενών παραγωγικών κλάδων σε οριζόντιο επίπεδο αλλά 

και συμπληρωματικών κλάδων σε κάθετο επίπεδο. Ασχολείται κυρίως με τις δημόσιες 

σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων του Δικτύου αλλά και με τους δυνητικούς πελάτες. 

 

O Auditor (καθοδηγητής) 

Ο Auditor είναι μια ουδέτερη αρχή στο Δίκτυο. Αυτός ελέγχει όλη την διαδικασία της 

σύστασης, της λειτουργίας και της διάλυσης του συνεργατικού συνασπισμού του εικονικού 

εργοστασίου. Επιβλέπει να τηρούνται οι προκαθορισμένοι κανόνες καθ’ όλη την διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου και εάν αυτό απαιτηθεί, αναθεωρεί και ανακατανέμει τους ρόλους.  

Όσον αφορά την υποδομή σε τεχνολογίες επικοινωνιών που πρέπει να έχουν οι 

επιχειρήσεις, ο Auditor επιβλέπει και συμβουλεύει τους συνεργαζόμενους, ώστε να υπάρχει 

συμβατότητα στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Εμπειρίες από τέτοιου είδους προβλήματα 

κατέδειξαν ότι αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της συνεργασίας.  

Ο Wuethrich [170] ορίζει τις εικονικές Οργανώσεις ως «Πρόσκαιρους συνασπισμούς 

επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου, με 

συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο τις τεχνολογίες 

επικοινωνιών» 

Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών αποτελούν μία απαραίτητη 

προϋπόθεση και συμβάλουν ουσιαστικά στη αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Όμως από μόνες τους δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία της συνεργασίας. 

Οι ΙΤ (Information Technologies) προσφέρουν την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 

διεκπεραίωσης εργασιών, που το περιεχόμενό τους είναι η πληροφορία. 
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Οι Evans & Wurster [39] ήδη είχαν προγνώσει ότι θα υπάρξει μια αναδιάρθρωση στην 

δομή της ιεραρχίας των επιχειρήσεων, λόγω της εύκολης διείσδυσης των πληροφοριών μέσα 

στην διοικητική δομή τους. Ο Schmid [128] αναφέρει ότι οι «ζωντανοί» φορείς 

πληροφόρησης και επικοινωνίας θα αντικαταστήσουν τις κλασσικές μορφές επικοινωνίας 

(π.χ. έγγραφο μέσω ταχυδρομείου κ.τ.λ.). Θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον και μια 

πλατφόρμα επικοινωνιών και θα διασυνδέουν τις επιχειρήσεις μεταξύ τους πολυμεσικά, 

επιτυγχάνοντας έτσι την επίλυση προβλημάτων μέσω διαδικτύωσης γνώσεων, ανθρώπινου 

δυναμικού και μηχανών, με πάρα πολύ χαμηλό κόστος. 

Ο Picot [111] διαπίστωσε ότι οι σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, συνδυαζόμενες με σωστή δομή οργάνωσης των επιχειρήσεων, αποτελούν έναν 

σημαντικό βασικό παράγοντα για την επίτευξη συνεργασιών. Ξεπερνιούνται τα μέχρι τώρα 

εμπόδια των αποστάσεων, της γεωγραφικής τοποθεσίας και με μεγάλη ταχύτητα και ελάχιστο 

χρόνο απασχόλησης διεκπεραιώνονται αξιόπιστα οι εργασίες.  Πέραν αυτού διευκολύνονται 

και οι εργαζόμενοι να εκτελέσουν τις εργασίες τους, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. 

Αναμφίβολα οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον συνεργασίας, αλλά 

από μόνες τους δεν πρέπει να υπερεκτιμηθούν. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι θα πρέπει να 

συνοδεύονται από ένα καλό επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ των ανθρώπων. Έχει τονιστεί 

πολλαπλώς και εδώ θα πρέπει να λεχθεί άλλη μια φορά ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

αμφίδρομες σχέσεις εμπιστοσύνης και αυτές δεν αναπτύσσονται μέσω του «ηλεκτρονικού 

δρόμου» αλλά με άμεση επαφή και προσωπική επικοινωνία. 

Στο Εικονικό Εργοστάσιο Euroregio Bodensee οι μεγαλύτερες επιτυχίες επιτεύχθηκαν 

μέσα από την από κοινού διαμόρφωση των κριτηρίων και των κανόνων λειτουργίας αυτού.  

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε συναντήσεις των στελεχών τους, συνδιαμόρφωσαν 

την πλατφόρμα συνεργασίας με κοινό όραμα την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, προς 

όφελος όλων και έθεσαν τους εξής στόχους:  

- Σταθερότητα και διαρκή πεποίθηση για την αναγκαιότητα της σύμπραξης σε μια 

ενιαία οργάνωση. Αυτές θα αποτελούν την κινητήρια δύναμη του εικονικού 

εργοστασίου. Οι μέχρι τώρα εμπειρίες κατέδειξαν ότι η σταθερότητα χωρίς 

αποκλίσεις από τον στόχο είναι κάτι που είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητο για 

τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει όλοι να συνταυτίζονται με τον σκοπό και να 

πιστεύουν σ’ αυτόν. Έτσι θα τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν 

δημιουργικά και να εκμεταλλεύονται όλες τις ικανότητές τους και να μοιράζονται 

την χαρά της επιτυχίας, όταν το έργο που εκτελείται από το Εικονικό Εργοστάσιο 

περατωθεί με απόλυτη επιτυχία. Η κάθε επιχείρηση θα διατηρεί όμως την ταυτότητά 
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και την ανεξαρτησία της και θα εφαρμόζει τις δικές της στρατηγικές στην 

υλοποίηση του έργου. 

- Διεύρυνση του Benchmarking και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους: Μέσα από την 

στενή συνεργασία των επιχειρήσεων αποκτούνται εμπειρίες και γνώσεις από άλλους 

παραγωγικούς κλάδους.  

- Επειδή η δομή του Εικονικού Εργοστασίου μπορεί να έχει οριζόντια αλλά και 

κάθετη διάρθρωση, μπορούν να συμμετέχουν ομοειδείς επιχειρήσεις αλλά και 

επιχειρήσεις άλλων παραγωγικών κλάδων. Αυτό δημιουργεί την δυνατότητα 

ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών από διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες, 

που όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι οι μικρές επιχειρήσεις θα ωφελούνται 

από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι μεγάλες και αντίστροφα οι μεγάλες θα 

διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι μικρές (π.χ. ευελιξία, χαμηλό 

κόστος, λιγότερα γενικά έξοδα κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν πολλά οφέλη 

για όλες τις επιχειρήσεις. 

 

5.3.3 Το Μοντέλο του Εικονικού Εργοστασίου Euroregio στην Λίμνη της Κονστάντσας 

Στη συνέχεια θα περιγράφει το εικονικό εργοστάσιο που δημιουργήθηκε στην 

Ευρωπεριοχή Bodensee, στην περιοχή της λίμνης που ανήκει συγχρόνως στις τρεις χώρες 

Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Θα περιγραφεί ένα  πραγματικό έργο, το οποίο υλοποιήθηκε 

στα πλαίσια του Εικονικού Εργοστασίου, μετά από τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό 

που έγινε με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Παρακάτω αναφέρεται 

αναλυτικά όλη η διαδικασία και τα βήματα που ακολουθήθηκαν: 

Η εταιρία SIEMENS ELECTRO COM (SEC), παγκοσμίως πρωτοπόρος και 

μεγαλύτερος προμηθευτής Εγκαταστάσεων Αυτόματης Διαλογής Επιστολών για τα 

Ταχυδρομεία, αναζητούσε προμηθευτή ενός ειδικού συστήματος διαλογής επιστολών με 

φακέλους διαφορετικών μεγεθών και τεχνικών προδιαγραφών. 

Η προσφορά απευθυνόταν στα Ταχυδρομεία μιας άλλης χώρας και η προμήθεια έπρεπε 

να γίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, λόγω του 

διεθνούς ανταγωνισμού.  

Το σύστημα αποτελούνταν από ηλεκτρονικά εξαρτήματα για τον αυτοματισμό, μικρά 

εξαρτήματα ακριβείας και ένα μεταλλικό κουτί. Όλα τα εξαρτήματα θα έπρεπε να 

συναρμολογηθούν και να τοποθετηθούν μέσα στο μεταλλικό κουτί.  

Η εταιρεία SEC γνώριζε το Εικονικό Εργοστάσιο από διαφημίσεις και από ένα 

ενημερωτικό φυλλάδια που της είχε σταλεί. Η όλη διαδικασία έγινε ως εξής: 
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Ο Broker μετέβηκε στην SEC για να συζητήσει τις απαιτήσεις και την τεχνική 

περιγραφή του συστήματος. Εντός μιας ώρας είχε στην διάθεσή του όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που αφορούσαν το σύστημα, υπό μορφή τυποποιημένου ερωτηματολογίου και 

τεχνικών σχεδίων. Το πρώτο φυλλάδιο περιλάμβανε την περιγραφή του έργου, ο Broker 

έλεγξε την πληρότητα των στοιχείων, κατέγραψε το χρονοδιάγραμμα, την ημερομηνία 

παράδοσης και τον αριθμό των προς παραγωγή συστημάτων. Συζήτησε με τον υπεύθυνο της 

εταιρίας για τον τρόπο πληρωμής, τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας και τις πιθανές ρήτρες σε 

περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης.  

Το δεύτερο φυλλάδιο περιλάμβανε γενικές πληροφορίες όπως τον τρόπο χρήσης του 

συστήματος και εάν το έργο θα εκτελούνταν μόνον μία φορά ή θα υπήρχε και επανάληψη 

αυτού.  

Στο τρίτο φυλλάδιο καταγράφηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούσαν τον 

πελάτη. Ο Broker αξιολόγησε την αξιοπιστία του πελάτη και την στρατηγική που 

ακολουθούσε ώστε να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη σε σχέση με την 

συνεργασία που θα προέκυπτε.  

Μετά από την αρχική αυτή προεργασία ο Broker αποφάσισε να καλέσει έναν Manager 

Διαχείρισης του έργου και τον αξιολογητή τεχνολογικών δυνατοτήτων. Στην συνέχεια 

κατένειμε το έργο σε εξειδικευμένα τμήματα επιχειρήσεων ανάλογα με τις κατασκευαστικές 

απαιτήσεις του προς παραγωγή συστήματος.  

Στην συνέχεια ενημέρωσε σχετικά τον Project Manager και μαζί περιέγραψαν με όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια το έργο. Όλες οι πληροφορίες και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αποστάλθηκαν μέσω του Intranet, του διασυνδεδεμένου δικτύου μεταξύ των 

επιχειρήσεων, στις 25 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Εικονικό Εργοστάσιο. 

Σε μία ώρα απάντησε η εταιρεία Pantec Engineering και εκδήλωσε το ενδιαφέρον της 

να αναλάβει την συναρμολόγηση του συστήματος, επειδή διέθετε εμπειρίες και τεχνογνωσία 

από παρόμοιες κατασκευές.  

Ο Broker συμφώνησε και ανέθεσε στην εταιρία να κατατμήσει το σύστημα σε 

επιμέρους εξαρτήματα και εργασίες που θα έπρεπε να γίνουν. Η περιγραφή των επιμέρους 

εξαρτημάτων αποστάλθηκε εκ νέου σε όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Στην 

προκείμενη περίπτωση το σύστημα είχε κατατμηθεί σε τέσσερα επί μέρους τμήματα: την 

συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το φρεζάρισμα των μεταλλικών 

εξαρτημάτων, την κοπή των μεταλλικών τεμαχίων με τεχνολογία LASER και το τελικό 

μοντάρισμα.  
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Στην φάση αυτή ενεργοποιήθηκαν οι τεχνικοί διευθυντές των επιχειρήσεων. Μέσα σε 

μερικές ώρες είχαν αποστείλει τις προσφορές τους στον Broker. Είχαν εξετάσει την 

δυνατότητα ανάληψης εκτέλεσης των υποέργων σύμφωνα με τις διαθεσιμότητες των 

παραγωγικών εξοπλισμών των επιχειρήσεών τους, είχαν υπολογίσει το κόστος και πρότειναν 

και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του υποέργου. Ειδικά στο κοστολόγιο είχαν λάβει υπόψη 

τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται το έργο (π. χ.  μικρότερα γενικά έξοδα, λόγω 

έξωεπιχειρησιακής διαχείρισης του έργου.) 

Ο Project Manager συνέλλεξε όλες τις προσφορές. Επέλεξε τις πιο συμφέρουσες 

προσφορές λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον την χαμηλότερη τιμή αλλά τον λόγο 

κόστους/οφέλους και η τελική κατανομή του έργου έγινε στις εταιρίες Pantec, Alwo, Unima  

και ΟΜΒ. 

Λήφθηκαν υπόψη οι επί μέρους τιμές και διαμορφώθηκε η τελική προσφορά του 

συστήματος προς την εταιρεία SEC. Έγινε ο τελικός έλεγχος σε σχέση με την 

ανταγωνιστικότητα της τιμής και αποστάλθηκε προς την εταιρεία SEC. Η όλη διαδικασία 

διήρκεσε 12 ώρες. Μ’ αυτή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε το Εικονικό Εργοστάσιο 

ανέλαβε την παραγγελία διότι προσέφερε την πιο συμφέρουσα τιμή μέσα σε ελάχιστο 

σχετικά χρόνο. Η ταχύτητα ανταπόκρισης ήταν σημαντικό πλεονέκτημα γιατί και η εταιρεία 

SEC με την σειρά της έκανε την δική της προσφορά στον πελάτη του εξωτερικού, που είχε 

άμεση ανάγκη το σύστημα κι έτσι πήρε την παραγγελία. Το σύστημα αυτό αποτελούσε ένα 

τμήμα ενός μεγάλου έργου Οργάνωσης των Ταχυδρομείων όλης της χώρας του πελάτη,.  

Στην παραπάνω περίπτωση ο Broker μαζί με τον Project Manager δημιούργησε ένα 

Εικονικό Εργοστάσιο με τέσσερεις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Την εταιρεία Pantec με 19 

εργαζόμενους, την εταιρεία Alwo με 21 εργαζόμενους, την εταιρεία Unima με 30 

εργαζόμενους και την μεγαλύτερη εταιρεία, μεταξύ αυτών, την ΟΜΒ με 92 εργαζόμενους  

Οι επιμέρους Τεχνικοί Διευθυντές (In/outsourcing) γνωρίζονταν από αρκετά χρόνια. 

Είχαν λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Διαχείριση της 

Τεχνολογίας και είχαν αναπτύξει από κοινού το Μοντέλο του Εικονικού Εργοστασίου. Κατά 

την διάρκεια της συνεργασίας αυτής είχαν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις αμφίδρομης 

εμπιστοσύνης.  

Με την επίβλεψη και τον συντονισμό του Project Manager άρχισε η υλοποίηση του 

έργου. Η εταιρία Pantec ανέλαβε την ευθύνη επικοινωνίας με τον πελάτη SEC  για τυχόν 

διευκρινήσεις κατά την πορεία του έργου. Επίσης η εταιρεία Pantec  ανέλαβε και το 

μοντάρισμα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 
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Η εταιρεία Alwo είχε ειδικότητα στην κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας και 

φρεζάρισε τα μεταλλικά εξαρτήματα. Η εταιρεία Unima ανέλαβε την κοπή των μεταλλικών 

τμημάτων του κουτιού με την τεχνολογία LASER. Όταν όλα ήταν έτοιμα ο Project Manager 

δρομολόγησε την αποστολή αυτών στην εταιρεία ΟΜΒ για την τελική συναρμολόγηση. Στην 

συνέχεια τα έτοιμα συστήματα αποστάλθηκαν σύμφωνα με την ημερομηνία παράδοσης που 

είχε συμφωνηθεί στην εταιρεία SIEMENS Electro COM στην πόλη της Κονστάντσας.    

Καμία από τις εταιρίες δεν θα μπορούσε να εκτελέσει αυτό το έργο από μόνη της. 

Μέσα όμως από την συνεργασία που προέκυψε έγινε κατορθωτό σε ελάχιστο χρόνο να 

αναληφθεί η παραγγελία και να εκτελεστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο 

πελάτης. Η εταιρεία SEC χρειάστηκε μόνον μία επικοινωνία και συνομιλία με τον Broker και 

η παραγγελία εκτελέστηκε. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εκτέλεσαν μόνον ένα μέρος του 

έργου σύμφωνα με την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τον παραγωγικό εξοπλισμό που 

διέθετε η κάθε μία. 

Τα πλεονεκτήματα που προέκυψαν για τον πελάτη ήταν η γρήγορη ανταπόκριση του 

προμηθευτή. Το Εικονικό Εργοστάσιο μπόρεσε να του προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση 

χωρίς μακροχρόνιες διαδικασίες και έχοντας μόνον ως συνομιλητή τον Broker. 

Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το Εικονικό Εργοστάσιο δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από μία οργανωμένη εταιρεία που διαθέτει όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία ώστε να εκτελέσει από μόνη της όλο το έργο. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, επειδή όλο το έργο θα εκτελεστεί από μόνον μία εταιρεία, μπορεί να 

επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα επειδή θα εκλείπουν οι 

μεταφορές των επιμέρους εξαρτημάτων. Ο συντονισμός περισσότερων επιχειρήσεων 

δημιουργεί επί πλέον προβλήματα σε σχέση με μια πλήρη οργανωτική δομή μιας και μόνον 

επιχείρησης.  

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του εικονικού εργοστασίου, μέσα από τις εμπειρίες που 

έχουν προκύψει από την λειτουργία αυτού, εστιάζεται κυρίως σε δύο τομείς:  

α) Στην εξισορρόπηση και αντιμετώπιση παραγωγικών στενωπών της μιας επιχείρησης 

με το πλεόνασμα διαθεσιμότητας της άλλης. Σ’ αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται 

μικρότερο κόστος παραγωγής, χωρίς επί πλέον επιβαρύνσεις από γενικά έξοδα κι έτσι γίνεται 

καλύτερη απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Αυτό κάνει το εικονικό εργοστάσιο 

πιο ανταγωνιστικό μέσω της προσφοράς χαμηλότερων τιμών.  

β) Στην άμεση και γρήγορη ανταπόκριση σε προϊόντα που αποτελούνται από πολλά και 

πολύπλοκα επί  μέρους εξαρτήματα, που από την φύση τους δεν μπορούν να παραχθούν από 

μία μόνον επιχείρηση. Το Εικονικό Εργοστάσιο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση του 
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έργου, με πολύ απλές διαδικασίες, ήτοι με την επικοινωνία και συνεργασία με ένα μόνον 

πρόσωπο, τον Broker. Ο πελάτης απαλλάσσεται πλήρως από την αναζήτηση πολλών εταιριών 

αναθέτοντας στον Broker όλο το έργο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες για την 

υλοποίηση του έργου. Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και από 

επιχειρήσεις άλλων παραγωγικών κλάδων. Όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον παραγωγικό εξοπλισμό των υπολοίπων επιχειρήσεων και έτσι με την 

εξισορρόπηση φόρτου παραγωγής προκύπτει μία καλύτερη αξιοποίηση των μηχανημάτων. Οι 

επιχειρήσεις μεταξύ τους γνωρίζουν πλέον τις δυνατότητες των άλλων και μπορούν να 

εκτελούν τα προγράμματα παραγωγής τους με την βέλτιστη παραγωγικότητα.  

Το Εικονικό Εργοστάσιο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία ορισμένων 

επιχειρήσεων με την επιστημονική συμβολή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Διαχείρισης 

Τεχνολογίας του Ελβετικού Πανεπιστημίου του St. Gallen. Αποτελεί ένα νέο είδος Μοντέλου 

για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, το οποίο θέτει νέες βάσεις στην 

συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Ήδη έχει περιγραφεί και το Μοντέλο Clusters, αλλά αυτό θεωρείται ένα περισσότερο 

εξελιγμένο μοντέλο με πολύ περισσότερες δυνατότητες και πλεονεκτήματα. Εδώ θα πρέπει 

να τονιστεί ότι με την δημιουργία του Εικονικού εργοστασίου δεν αλλοιώνεται η στρατηγική 

που έχει χαράξει η κάθε επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν μεταξύ τους 

και σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, όταν παράγουν ίδια ή παρόμοια προϊόντα και 

απευθύνονται στους ίδιους πελάτες και στα ίδια πεδία της αγοράς. 

 

5.4 Το μεταλλασόμενο και το κινούμενο εργοστάσιο 

Οι Wiendahl & Hernandez [165] παρακολουθώντας τις εξελίξεις του περιβάλλοντος 

των παραγωγικών επιχειρήσεων διατυπώνουν τις εξής παρατηρήσεις: Οι προκλήσεις και οι 

απαιτήσεις που τίθενται στις παραγωγικές επιχειρήσεις είναι πολύμορφες και πολλαπλές. 

Ιδιαίτερα αφορούν την οργάνωση υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με Logistics και 

απαιτούν εξειδικευμένους εργαζόμενους με υψηλό επίπεδο συνειδητότητας. Οι διατιθέμενοι 

πόροι θα πρέπει να έχουν την μέγιστη αποδοτικότητα και η ευελιξία αποτελεί πρωταρχικό 

παράγοντα για την αντιμετώπιση της μεταβαλλόμενης ζήτησης. Οι στόχοι που θα πρέπει να 

τίθενται είναι η επίτευξη ιδανικά μηδενικών νεκρών χρόνων και μηδενισμό των σκάρτων 

προϊόντων, ή προϊόντων β΄ διαλογής. Η υψηλή ποιότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο. 

Η παραγωγική επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα, πέραν της 

καινοτομικότητας και της ταχύτητας να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, να μεταλλάσσεται 

διαρκώς και τεχνολογικά αλλά και οργανωτικά. Οι Wiendahl & Hernandez [] ορίζουν την 
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ικανότητα να μεταλλάσσεται η επιχείρηση ως εξής: «Η ικανότητα μεταλλαγής είναι η 

ικανότητα της παραγωγικής επιχείρησης να αντιδρά άμεσα και να προσαρμόζεται σε όλα τα 

λειτουργικά της επίπεδα, στις αλλαγές του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται, με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος». Ο Meier [102] αναλύει τους διάφορους ορισμούς και καταλήγει 

στον δικό του ορισμό: «είναι η ικανότητα που πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση, να αντιδρά σε 

ελάχιστο χρόνο σε ενδοεπιχειρησιακές και εξωεπιχειρησιακές αλλαγές, προς επίτευξη 

μέγιστης οικονομικής ωφελιμότητας». 

Σε αντίθετη αυτής της συμπεριφοράς, οι επιχειρήσεις που αδρανούν και επαναπαύονται 

στις πρόσκαιρες επιτυχίες και δεν παρακολουθούν τις μεταλλαγές που επιτελούνται, θα 

βρεθούν σύντομα εκτός αγοράς και ανταγωνισμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολύπλοκες 

και άκαμπτες οργανωτικές δομές, ή σε έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού, 

προσανατολισμένου με διορατικότητα στις επερχόμενες αλλαγές. Π.χ. η Γερμανική εταιρεία 

Agfa, που παρήγαγε φωτογραφικό χαρτί, πτώχευσε και έκλεισε διότι δεν έλαβε έγκαιρα τα 

μηνύματα της αγοράς, η οποία στράφηκε στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δεν 

απαιτούν πλέον φωτογραφικό χαρτί αλλά CD. Ο Spath [142] επίσης περιγράφει την 

ικανότητα μεταλλαγής με ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τις αιτίες και τους παράγοντες 

που οδηγούν στην μεταλλαγή, την ικανότητα ανάπτυξης νέας οργανωτικής δομής, την 

διορατικότητα, την ευελιξία και τον χρόνο αντίδρασης της επιχείρησης. Ο Reinhart [119] 

χρησιμοποιεί μεθόδους προσομοίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, ως υπολογιστικό 

εργαλείο στην λήψη αποφάσεων για τις μεταλλαγές που πρέπει να κάνει η επιχείρηση.  

Χρονοβόρες διαδικασίες μεταλλαγής που προέρχονται από τμηματικές διαδοχικές 

αλλαγές χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, οδηγούν στην όξυνση των προβλημάτων 

(Wiendahl & Hernandez [165]). Στηριζόμενος σ’ αυτή την άποψη, ο Wiendahl διατυπώνει 

τέσσερα διαφορετικά πεδία ενεργειών. 

− Αγορά/προϊόν, (παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, 

εξατομίκευση και διαχωρισμός των πελατών, αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα 

που παρουσιάζονται). 

− Παραγωγικές διαδικασίες, τεχνολογία (ευελιξία, προσαρμοστικότητα, κινητικότητα, 

CIM).  

− Οργάνωση, Logistics (ευέλικτες μορφές οργάνωσης, ικανότητα άμεσης μεταλλαγής, 

συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις).  

− Ανθρώπινοι πόροι, εργαζόμενοι (προθυμία για αλλαγές, συνεργασιμότητα, διαρκής 

εκπαίδευση – κατάρτιση). 
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Ως στοιχεία της ικανότητας μεταλλαγής ο Wiendahl αναγνωρίζει την παραγωγή 

προϊόντων μετά από λεπτομερή και μεθοδική έρευνα αγοράς, τον ανθρωποκεντρικό 

προσανατολισμό, τις σωστές στρατηγικές όλων των τμημάτων της επιχείρησης, τις εύκαμπτες 

παραγωγικές δομές και διατάξεις μηχανημάτων (Lay – Out), τη σύγχρονη και μοντέρνα 

τεχνολογία, κτίρια εύκολα μετατρεπόμενα για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. μεταλλικές 

κατασκευές). Οι Wiendahl & Hernandez αλλά και ο Spath αναφέρονται στην ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα των κτιρίων σε περίπτωση μεταλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας ή 

και των παραγόμενων προϊόντων. Άκαμπτες κατασκευές με σιδηρομπετόν δεν εξυπηρετούν 

την επιθυμητή ευελιξία σε περίπτωση αλλαγών. Ο σχεδιασμός των εργοστασίων θα πρέπει να 

γίνεται λαμβάνοντας εξ’ αρχής υπόψη επερχόμενες μελλοντικές αλλαγές. Ως αρχή ορίζεται η 

ρήση “plug and produce” και βασίζεται σε κινητές κατασκευές εύκολης αποσυναρμολόγησης 

και εκ νέου συναρμολόγησης. Γενικώς το μοντέλο προβλέπει παραγωγικές δομές κα κτίρια 

που εύκολα προσαρμόζονται στην παραγωγή νέων προϊόντων, με δυνατότητα αυξομείωσης 

του αριθμού αυτών. 

Ως τελική μορφή εξέλιξης του παραπάνω μοντέλου καταλήγουμε στο κινούμενο 

εργοστάσιο. Αυτό θα μπορεί να στήνεται και να λειτουργεί σε διαφορετικές γεωγραφικές 

θέσεις ακόμα και σε διαφορετικές χώρες ανάλογα με το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα 

παρουσιάζεται σε κάθε τοποθεσία.  

Στην ανταγωνιστικότητα των εθνών αναφέρεται και ο Porter στο βιβλίο του “ON 

COMPETITION”. Μετά το πέρας και ολοκλήρωση ενός στρατηγικού σχεδίου θα μπορεί το 

εργοστάσιο να μετακινείται σε άλλη γεωγραφική περιοχή. Εδώ βέβαια θα πρέπει να μπει και 

η κοινωνική διάσταση του θέματος, διότι όταν ένα εργοστάσιο αλλάζει τοποθεσία 

παραγωγής, δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα ανεργίας στην περιοχή απ’ όπου αποχωρεί. 

Εάν η μετακίνηση των εργαζομένων είναι εφικτή, τότε το πρόβλημα μετριάζεται ή 

απαλείφεται.   

Ειδικά στα εργοστάσια που έχουν συγκεκριμένο κύκλο ζωής, όπως οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αλλάζουν τα μοντέλα τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

το παραπάνω μοντέλο μετακίνησης του εργοστασίου μπορεί να διαμορφώνει αναγκαιότητα 

επιλογής αυτής της λύσης. Ο Wiendahl διατυπώνει το όραμα ότι στο μέλλον θα συνυπάρχουν 

και οι δύο μορφές, δηλαδή και τα σταθερά και τα κινούμενα εργοστάσια, τα οποία θα 

συνεργάζονται δικτυωμένα μεταξύ τους. 
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5.5 Εργοστάσιο 1999 

Το μεταμοντέρνο εργοστάσιο, ή εργοστάσιο του 1999, ήταν το όραμα του Drucker [31] 

ως το εργοστάσιο του μέλλοντος και περιγράφτηκε το 1990 απ’ αυτόν. Σύμφωνα με τις 

απόψεις του αυτό στηρίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν 

τεχνολογικές βελτιώσεις αλλά κυρίως οργανωτικές συνταγές. «Η ύπαρξή του δεν θα είναι 

μηχανολογική, παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν πολλές μηχανές. Η ύπαρξή του θα είναι 

βασισμένη σε αρχές». 

Τέσσερα στοιχεία χαρακτηρίζουν το μεταμοντέρνο εργοστάσιο του Drucker: 

1. Στατιστικός Έλεγχος ποιότητος (SQC) 

Σύμφωνα με τον Drucker εστιάζεται η προσοχή στην ποιότητα, όχι όμως σε σχέση με 

την παραγωγική διαδικασία και τις μηχανές που χρησιμοποιούνται, αλλά με ποιόν τρόπο 

μπορεί να διασφαλισθεί η ποιότητα από τους ίδιους τους εργαζόμενους.  

Αυτό θα προέρχεται από την οργάνωση της παραγωγής με την ουσιαστική συμμετοχή 

των εργαζομένων: «Γενικά θεωρείται εργαλείο παραγωγής. Η μεγαλύτερη επίδραση του είναι 

στην κοινωνική οργάνωση του εργοστασίου». O Drucker εννοεί μ’ αυτό ότι η διασφάλιση της 

υψηλής ποιότητος εξαρτάται κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να 

εισάγει την ανάδραση (Feed Back) στην παραγωγική διαδικασία, μετά τον έλεγχο ποιότητας, 

ώστε να πληροφορούνται οι εργαζόμενοι στα προηγούμενα στάδια παραγωγής και έτσι να 

ελαττώνονται τα σφάλματα. Επίσης τονίζει ότι πρέπει να γίνει συνδυασμός του 

επιστημονικού Management και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

 

2. Νέοι τρόποι υπολογισμού του κόστους παραγωγής (manufacturing accounting) 

Ο Drucker αναφέρει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανική 

κοστολόγηση ανάγονται στις κλασσικές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν την δεκαετία του 

20. Την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προερχόταν από την άμεση εργασία, 

η οποία απαιτούνταν για την παραγωγή ενός προϊόντος. Στην σημερινή σύγχρονη εποχή, 

όπου το ποσοστό αυτό στο συνολικό κόστος, ακόμα και σε παραγωγές έντασης εργασίας, δεν 

ξεπερνάει το 25%, απαιτούνται νέες υπολογιστικές μέθοδοι.  

Οι κλασσικοί τρόποι υπολογισμού λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τους παράγοντες που 

δεν έχουν μεν σχέση με την παραγωγή, αλλά που έχουν σημαντική επιρροή στην βελτίωση 

της παραγωγικής διαδικασίας, π.χ. τα ποιοτικά κριτήρια. Ο Drucker προτείνει ένα σύστημα 

που δεν θα στηρίζεται στο κόστος εργασίας αλλά στον χρόνο που απαιτείται για την 

παραγωγή ενός προϊόντος. 
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«Το εργατικό κόστος αποτελεί μια λανθασμένη μονάδα μέτρησης στην κατασκευή 

προϊόντων. Αυτό αποτελεί μια νέα σκοπιά και για τα άλλα στοιχεία της παραγωγής. Η νέα 

χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης πρέπει να είναι ο χρόνος. Η νέα μέθοδος κοστολόγησης 

θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα να μετριούνται όλες οι επιδράσεις που δημιουργούν 

μεταβολές στην παραγωγή και επηρεάζουν το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης. Στο 

επίκεντρο της προσοχής θα πρέπει να είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την παραγωγή, 

αλλά όχι σαν απομονωμένες αποφάσεις που αφορούν μόνον αυτή την λειτουργία. Ο νέος 

τρόπος υπολογισμού θα αναγκάσει τους διαχειριστές να πάρουν αποφάσεις που αφορούν την 

παραγωγή, βασισμένες σε επιχειρηματικές επιλογές κυρίως». 

  

3. Η παραγωγή θα είναι οργανωμένη σε module 

 Για να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα της τυποποιημένης παραγωγής με την ευελιξία, 

απαιτείται μια οργανωτική δομή της παραγωγικής διαδικασίας που έχει την μορφή 

τμηματικής διάρθρωσης. 

Τα τμήματα (modules) θα πρέπει να είναι αυτολειτουργούμενα και αυτοελεγχόμενα, 

αλλά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό απαιτεί μια πολύ 

καλή υποδομή επικοινωνιών μεταξύ των τμημάτων και όλο το εργοστάσιο θα πρέπει να 

διαθέτει μια διαδικτυωμένη ροή πληροφοριών. 

 

4. Επιλογή νέου συστήματος 

Με την προσέγγιση αυτού του νέου συστήματος ο Drucker αναφέρεται, με τα σημερινά 

δεδομένα, σε ένα επιστημονικό Supply Chain Management (Διαχείριση Εφοδιαστικών 

Αλυσίδων). Το εργοστάσιο θεωρείται ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο που ξεκινάει από τους 

προμηθευτές και καταλήγει στους πελάτες. Η οργάνωση ξεκινάει από τον τελικό πελάτη και 

φθάνει προς τα πίσω μέχρι τον αρχικό προμηθευτή. «Το εργοστάσιο δεν λειτουργεί πλέον 

βήμα-βήμα, αρχίζοντας από την παραλαβή πρώτων υλών στην αποθήκη και τελειώνοντας 

όταν τα ολοκληρωμένα προϊόντα συγκεντρώνονται έτοιμα για μεταφορά. Αντίθετα το 

εργοστάσιο πρέπει να επανασχεδιαστεί ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή». 

Ο Drucker διατυπώνει και εδώ την άποψη όπως και στο SQC ότι οι μεγαλύτερες 

επιδράσεις που θα δημιουργηθούν από το νέο σύστημα δεν θα εμφανίζονται στην 

παραγωγική διαδικασία, αλλά θα είναι κυρίως κοινωνικο–οικονομικές επιδράσεις που θα 

επηρεάζουν ολοκληρωτικά την λειτουργία του εργοστασίου. Ιδιαίτερα θα υπάρχει μια 

σημαντική αλλαγή οργάνωσης και διοίκησης, όπου ο λειτουργικός Manager θα μετατραπεί σε 

“Business Manager”. 
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Οι τέσσερις αυτές αρχές που διατύπωσε ο Drucker έχουν κάτι κοινό, όλες στηρίζονται 

στην υπόθεση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι κάτι περισσότερο από τα επί μέρους 

στοιχεία, από τα οποία αποτελείται φαινομενικά. Κατά την εξέταση αυτών διαπιστώνεται η 

αναγκαιότητα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης μεταξύ τους και όχι η απομονωμένη 

αντιμετώπιση τους, κάτι που γινόταν μέχρι τώρα.  

«Είναι ευθύνη του κάθε διαχειριστή παραγωγής να ολοκληρώνει ανθρώπους, υλικά, 

εξοπλισμό και χρόνο. Έτσι ο κάθε ένας από αυτούς, σε δέκα χρόνια από σήμερα, θα πρέπει 

να μάθει και να εφαρμόζει μια μέθοδο, που θα ολοκληρώνει τις μηχανές, τη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων και τα οικονομικά μέσα της επιχείρησης με τελικό σκοπό την παραγωγή 

προϊόντων». 

 

5.6 Οι απαιτήσεις των μελλοντικών παραγωγικών δομών 

Συμπερασματικά λοιπόν και συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι οι κύριες 

απαιτήσεις που τίθενται στις μελλοντικές δομές παραγωγικών επιχειρήσεων είναι: 

1. Δημιουργία υποτμημάτων  (Modules) για επίτευξη μεγάλης ευελιξίας. 

2. Δημιουργία συνεργατικών συνασπισμών για την μείωση του ρίσκου και δημιουργία 

νέων δυνατοτήτων. 

3. Μεθοδική δημιουργία συνεργατικών δικτύων με συγκεκριμένο σύστημα και 

μεθοδολογία για την επιτυχή υλοποίηση μεγάλων ή και πολύπλοκων έργων (Clusters, Virtual 

Factory). 

4. Δημιουργία νέων αρχών και κανόνων με στόχο την δυνατότητα άμεσης και 

γρήγορης μετάλλαξης των εργοστασίων καθώς και κινητικότητας των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων.   

5. Διασύνδεση και ολοκλήρωση Μηχανών, Υλικών, Λειτουργιών, Ανθρώπων και 

Χρόνου (π.χ. CIM). 
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6. Η Εφαρμογή του Μοντέλου CIM σε επιχείρηση του Δικτύου 
Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου 

 
 
6.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν, πέρα από τη θεωρητική ανάπτυξη του 

Μοντέλου CIM, και η εφαρμογή και αποτίμηση του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιλέχθηκε ο παραγωγικός κλάδος των μεταλλοκατασκευών και συγκεκριμένα μία 

επιχείρηση του Δικτύου Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου, η οποία έχει συγχρόνως 

και παραγωγή προϊόντων αλλά και επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών με την τεχνολογία 

της επισμάλτωσης.  

Στόχος της εφαρμογής αυτής ήταν όλες οι θεωρητικές γνώσεις που προέκυψαν από την 

εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής να επιβεβαιωθούν και να εφαρμοστούν σε μια 

πραγματική παραγωγική μονάδα. Η επιτυχής εισαγωγή της τεχνολογίας CIM σ’ αυτήν τη 

μονάδα θα αποτελέσει και την πιλοτική απόδειξη ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να εισαχθεί 

και να ενσωματωθεί στις ΜΜΕ της Ελλάδας αλλά και τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές. Στα 

πλαίσια μάλιστα της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SMART το μοντέλο αυτό, 

παρουσιάστηκε κι έγινε αποδεκτό για εφαρμογή από επιχειρήσεις της περιφέρειας της 

Σαξωνίας της Γερμανίας και της Αραγονίας της Ισπανίας μέσα από την διαπεριφερειακή 

ανάπτυξη συνεργασιών, που ήταν ο κύριος στόχος του προγράμματος SMART (Ε3). Επίσης 

στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής έρευνας που υλοποιείται από το Κέντρο Τεχνολογικής 

Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για την 

Καινοτομία (ISI) για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής στις επιχειρήσεις των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναπτυχθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα σταλεί στις 

επιχειρήσεις και θα περιλαμβάνει το μοντέλο CIM. Προσδοκάται έτσι ότι η χρησιμότητα της 

διδακτορικής διατριβής θα επιβεβαιωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν στα μέσα του 2007 και θα γίνει αντίστοιχη 

δημοσίευση (Ε2).  

 

6.2 Φάσεις για την εφαρμογή του μοντέλου CIM στην επιχείρηση του Δικτύου 

Προκειμένου να εφαρμοστεί το μοντέλο στη συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε επίσκεψη σ’ 

αυτήν, όπου διαπιστώθηκε η πρόθεση της διοίκησης της επιχείρησης για την εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM στην παραγωγική και διοικητική δομή της επιχείρησης.  

Στη συνέχεια συμπληρώθηκε ο οδηγός εφαρμογής σε συνεργασία του συγγραφέα της 

διατριβής με τα στελέχη της επιχείρησης. Ο συμπληρωμένος οδηγός παρατίθεται στο 
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Παράρτημα Γ. Ο οδηγός αυτός έγινε σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο CIM που 

αναπτύχθηκε κατά την  εκπόνηση της παρούσας διατριβής. Η συμπλήρωση του οδηγού 

απαίτησε μια διεξοδική και λεπτομερή καταγραφή καταρχήν της υπάρχουσας κατάστασης 

και στη συνέχεια της ανίχνευσης των δυνατοτήτων της επιχείρησης και των στόχων που θέτει 

η ίδια για την εισαγωγής της καινοτόμου αυτής τεχνολογίας. Τέλος, μετά την εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM έγινε ο έλεγχος (controlling) στην επιχείρηση για να διαπιστωθούν τυχόν 

αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν.  

 

6.3 Εφαρμογή του μοντέλου 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής:  

(F) Αρχική γενική παρουσίαση του προβλήματος 

(G) Καθορισμός μεταβλητών 

(H) Διαπίστωση και περιγραφή της δικτύωσης 

(I) Καταγραφή των δυνατοτήτων διαφορετικών επιλογών και χειρισμού των 

καταστάσεων 

(J) Προτάσεις για λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την διοίκηση της επιχείρησης. 

 

6.3.1 Αρχική - γενική παρουσίαση του προβλήματος 

Η επιχείρηση έχει μια ιστορία 80 χρόνων στην παραγωγή θερμαστρών και άλλων 

οικιακών συσκευών. Τα προϊόντα αυτά απαιτούσαν κυρίως χειρωνακτική εργασία και στην 

επεξεργασία της λαμαρίνας αλλά και κατά τη συναρμολόγηση. Με την πάροδο του χρόνου η 

επιχείρηση εξοπλίστηκε με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, κυρίως πρέσες και ψαλίδια, με 

τα οποία αυξήθηκε η παραγωγή και δημιουργήθηκε τυποποίηση στα προϊόντα, αλλά η μορφή 

της παραγωγής παρέμεινε ως κλασική μικρής οικογενειακής βιοτεχνίας. Το 1987 η 

επιχείρηση έκανε ένα σημαντικό άλμα και εγκατέστησε μεγάλη μονάδα επισμάλτωσης 

(επιυάλωσης), η οποία έδωσε ώθηση στην επιχείρηση. Της έδωσε την δυνατότητα να είναι 

αυτάρκης για την επισμάλτωση των δικών της προϊόντων αλλά επεκτάθηκε και στην 

επισμάλτωση εξαρτημάτων και σε άλλους κατασκευαστές. Όμως οι απαιτήσεις των αγορών, 

η διάνοιξη των συνόρων και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας την έφερε αντιμέτωπη με 

τον έντονο ανταγωνισμό εντός και εκτός της χώρας. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μετά 

από διεξοδική σκέψη, η διοίκηση αποφάσισε να επιλέξει την τεχνολογία CIM ως την πιο 

κατάλληλη τεχνολογία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εξετάστηκαν διάφορα 
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υποσυστήματα και αποφασίστηκε η σταδιακή υλοποίηση του εκσυγχρονισμού της 

επιχείρησης.  

 

6.3.2 Καθορισμός μεταβλητών 

Επειδή η επιχείρηση διαθέτει δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους παραγωγικά τμήματα α) της 

επισμάλτωσης και β) της παραγωγής προϊόντων, επιλέχθηκε καταρχήν το τμήμα της 

επισμάλτωσης. Σ’ αυτό το τμήμα εντοπίσθηκαν δύο παραγωγικές διαδικασίες που θα έπρεπε 

κατά προτεραιότητα να εγκατασταθούν τα πρώτα υποσυστήματα CIM.  

Το πρώτο ήταν το τμήμα της επίστρωσης του γυαλιού στους ηλεκτρικούς και ηλιακούς 

θερμοσίφωνες. Σ’ αυτή αποφασίστηκε ότι η πιο ενδεδειγμένη λύση ήταν η αντικατάσταση 

της χειρωνακτικής διαδικασίας με πλήρη αυτοματοποιημένο σύστημα ρομπότ. Το δεύτερο 

ήταν η πλήρης αυτοματοποίηση της αλυσίδας παραγωγής στο ψήσιμο του βιομηχανικού 

φούρνου. Εκεί θα έπρεπε, ανεξάρτητα από το μέγεθος των προς επισμάλτωση μπόιλερς, να 

ρυθμίζεται αυτόματα η ταχύτητα της αλυσίδας μεταφοράς και για την επίτευξη ευελιξίας 

αλλά και για διασφάλιση της υψηλής ποιότητας. Το όλο σύστημα αυτοματισμού θα 

υλοποιούνταν με PLC και Inverter και η παρακολούθηση θα γινόταν με σύστημα SCADA. 

Αυτά αποτελούν τα πιο σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας υποσυστήματα της τεχνολογίας 

CIM. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να εγκατασταθεί αυτόματο μηχάνημα έκχυσης 

πολυορεθάνης στους θερμοσίφωνες και τα ηλιακά με τεχνολογία PLC. Τέλος, η ολοκλήρωση 

των υπαρχόντων συστημάτων θα γινόταν με την εγκατάσταση λογισμικού Machina για την 

διοίκηση της παραγωγής και τη συλλογή βιομηχανικών δεδομένων FDA. 

  

6.3.3 Διαπίστωση και περιγραφή της δικτύωσης 

Σ’ αυτή τη φάση επιλέχθηκαν οι παράγοντες που θα χρησιμοποιηθούν στο δικτυωμένο 

διάγραμμα και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης αυτών. Οι μεταβλητές – στοιχεία – 

παράμετροι που προκύπτουν από τους παράγοντες που εξετάστηκαν, τέθηκαν στο 

δικτυωμένο διάγραμμα και εξετάστηκε η αλληλεπίδρασή τους πριν και μετά την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. Αυτό βοήθησε στην επεξήγηση της σύνθετης – 

πολύπλοκης κατάστασης που προκύπτει μετά την ένταξη της τεχνολογίας CIM στην 

επιχείρηση. Επιλέχθηκε η πιο κατάλληλη λύση, η οποία εφαρμόστηκε σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές τεχνολογίες που έπρεπε να εξετασθούν. Με την 

συμπλήρωση των αντίστοιχων πινάκων αξίας – οφέλους έγινε και η ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων. 
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6.3.4 Καταγραφή των δυνατοτήτων διαφορετικών επιλογών και χειρισμού των 

καταστάσεων 

Καταρχήν εντοπίστηκαν οι λειτουργίες που έχουν προτεραιότητα αλλαγών και οι οποίες 

περιγράφηκαν παραπάνω. Ως κύριος σύμβουλος της επιχείρησης επιλέχθηκε το Κέντρο 

Τεχνολογικής Έρευνας και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:  

− Με ποιες μεθόδους και τεχνολογίες θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης της επιχείρησης. 

− Εάν θα πρέπει να γίνει μελέτη και ανάλυση της οικονομικής απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας. 

− Πως θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. 

− Εξετάστηκε η περίπτωση συνεργασίας με τις άλλες επιχειρήσεις του Cluster 

Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου. 

− Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να βρεθούν μέθοδοι και πρακτικές καλύτερης 

συνεργασίας της διοίκησης με τους εργαζόμενους για την ένταξη των νέων 

τεχνολογιών. 

− Με ποιους τρόπους θα βελτιωθεί η οργάνωση της επιχείρησης. 

− Πως η τεχνολογία CIM θα βελτιώσει το μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

Αποφασίστηκε η επένδυση να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και  η εισαγωγή να γίνει 

τμηματικά. Πρώτα με τα ρομποτικά συστήματα, μετά με αυτοματοποίηση του φούρνου, στη 

συνέχεια με την αυτοματοποίηση της μηχανής έκχυσης και τέλος της δικτύωσης όλων των 

θέσεων εργασίας με το σύστημα Machina για τη διοίκηση παραγωγής και τη συλλογή 

βιομηχανικών δεδομένων. Τέλος αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου, 

control room, για την καλύτερη παρακολούθηση της παραγωγής. 

 

6.3.5 Προτάσεις για λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την διοίκηση της επιχείρησης 

Μετά την παραπάνω ανάλυση επιλέχθηκαν οι εξής τεχνολογίες: 

α) Για την επίστρωση των μπόιλερς αποφασίστηκε να σχεδιαστεί από την επιχείρηση ένα 

ρομποτικό σύστημα, το οποίο θα κατασκευαστεί από Γερμανική εταιρεία. Το λογισμικό 

αυτοματισμού αναπτύχθηκε εντός της επιχείρησης.  

β) Να γίνει μετατροπή του πίνακα αυτοματισμού του φούρνου και από την 

ηλεκτρομηχανική ρύθμιση της ταχύτητας να μετατραπεί σε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας 

PLC σε συνδυασμό με μετατροπές συχνότητας Inverter. Η παρακολούθηση της όλης 

λειτουργίας να γίνεται με σύστημα SCADA. Το απαραίτητο λογισμικό αναπτύχθηκε εντός 
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της επιχείρησης, επειδή οι μηχανικοί της επιχείρησης γνωρίζουν καλύτερα τη λειτουργία του 

όλου συστήματος.  

γ) Να αγοραστεί και να εγκατασταθεί πλήρως αυτοματοποιημένη μηχανή έκχυσης 

πολυορεθάνης Ιταλικής κατασκευής.  

δ) Να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σύστημα συλλογής βιομηχανικών δεδομένων με τη 

συνεργασία των μηχανικών της επιχείρησης και τα διοικητικά στελέχη της για τη διοίκηση 

της παραγωγής. Επιλέχθηκε, τελικά το σύστημα Machina το οποίο είναι παραμετροποιημένο 

και προσαρμόστηκε στις παραγωγικές απαιτήσεις της επιχείρησης. 

 

6.4 Οργάνωση διαχείρισης του έργου 

Για τη διαχείριση του έργου ένταξης της τεχνολογίας CIM επιλέχθηκε το μοντέλο 

αυτοματοποίησης του Ελβετικού Ινστιτούτου IFA με την ονομασία ALUPASS. Αυτό 

προτείνει και ο Ελβετός καθηγητής Staerke. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το 

διάγραμμα της Οργάνωσης – Καθοδήγησης – Συντονισμού του έργου. 

 
Ένταξη τεχνολογίας CIM

στην επιχείρηση

Παραγωγικό τμήμα
επισμάλτωσης

Παραγωγικό τμήμα
Θερμοσιφώνων -

Ηλιακών

Ολοκλήρωση με
διασύνδεση των
λειτουργιών των

υποσυστημάτων CIM

Αυτοματοποίηση με
ρομπότ της επίστρωσης

μπόιλερς

Αυτόματη ρύθμιση
αλυσίδας φούρνου με PLC

- Inverter - SCADA

Αυτοματοποίηση έκχυσης
της πολυορεθάνης

Διοίκηση παραγωγής με
Machina και FDA

 
Σχήμα 6.1: Οργάνωση – Καθοδήγηση – Συντονισμός του έργου 

 

6.5 Εφαρμογή της δικτυωμένης σκέψης στην εισαγωγή της τεχνολογίας CIM στην 

επιχείρηση 

6.5.1 Όραμα και σύλληψη ιδέας 

Το όραμα της επιχείρησης διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια εξετάζοντας προσεκτικά 

την εξέλιξη της αγοράς, τις ανάγκες και τις προοπτικές που διαμορφωνόταν για την 

επιχείρηση. Διαπιστώθηκε ότι οι ήπιες μορφές ενέργειας και κυρίως η ηλιακή ενέργεια, λόγω 

της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων, θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας. Η αύξηση αυτή σε προϊόντα και συσκευές 

που χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία και την μετατροπή αυτής σε ωφέλιμη ενέργεια  
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Όραμα
Σύλληψη
ιδέας

Ευκαιρίες και
Κίνδυνοι

Προσδοκόμενα
οικονομικά οφέλη

Προϊόντα/Αγορά

Λύση CIM Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη
Ικανοτήτων

 
Σχήμα 6.2: Βήματα από το όραμα μέχρι την λύση CIM 

για τις κατοικίες και τη βιομηχανία έδωσε τα επιχειρηματικά ερεθίσματα να στραφεί η 

επιχείρηση προς τις τεχνολογίες αυτές. Το όραμα της επιχείρησης είναι να κυριαρχήσει 

στη νέα αυτή αγορά, κυρίως στη νέα τεχνολογία του ηλιακού κλιματισμού, που είναι 

πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα τέθηκε ως στόχος η βελτίωση των 

συστημάτων ηλιοθερμίας για την παραγωγή ζεστού νερού, των φωτοβολταϊκών για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον συνδυασμό αυτών στην κατασκευή ενός 

υβριδικού συλλέκτη που θα παράγει συγχρόνως ζεστό νερό και ηλεκτρική ενέργεια. Η 

τεχνολογία CIM είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του οράματος, 

διότι η κατασκευή αυτών των συσκευών απαιτεί υψηλή τεχνολογία, υψηλή προστιθέμενη 

αξία μέσω του αυτοματισμού και δυνατότητα αντιμετώπισης του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού. Το όραμα αυτό κοινοποιήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις διαπιστώθηκαν τα 

εξής: 

- Ενθουσιασμός των εργαζομένων και πρόθεση βελτίωσης του κλίματος 

συνεργασίας. 

- Συνειδητοποιημένη συμμετοχή των εργαζομένων στην ένταξη νέων τεχνολογιών 

στην επιχείρηση ως προϋπόθεση εκπλήρωσης του οράματος. 

- Προσανατολισμός σε μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η εξωστρέφεια της 

επιχείρησης μέσω εξαγωγών στις χώρες των Βαλκανίων αλλά και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς. 

- Αναγνώριση στόχων και ανάπτυξη ικανοτήτων για την επιτυχή ένταξη της 

τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. 
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- Συνεχή προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Ανάπτυξη νέων 

συσκευών για ηλιακή ενέργεια με ένταξη της καινοτομίας και την ενεργειακή 

απόδοση αυτών. 

- Συζητήθηκαν διάφορα συστήματα κινήτρων κυρίως για την αύξηση των αποδοχών 

των εργαζομένων και βραβείων της καλύτερης ιδέας για μείωση του κόστους και 

τη βελτίωση της ποιότητας. 

- Με την τεχνολογία CIM θα προέλθει και βελτίωση της αποδοτικότητας της 

εργασίας αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας προς όφελος των 

εργαζομένων. Οι βαριές χειρωνακτικές εργασίες θα αντικατασταθούν με 

αυτοματοποιημένες. 

- Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης διατηρώντας τις θέσεις εργασίας 

αλλά και δημιουργώντας νέες οι οποίες θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από 

μέλη των οικογενειών των εργαζομένων.  

Το όραμα μετατράπηκε σε συγκεκριμένη ιδέα που αποφασίστηκε να υλοποιηθεί. 

Καταρχήν απαντήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποια προϊόντα θα παραχθούν και σε ποιες αγορές θα στοχεύσει η επιχείρηση; Μετά 

από αναλυτική εξέταση των παραγόντων αποφασίστηκε να παραχθούν προϊόντα 

που θα αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και για θέρμανση και για ψύξη.  

2. Ποιες βασικές κατευθύνσεις πρέπει να δημιουργήσει η επιχείρηση, ποιες 

ικανότητες απαιτούνται και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει; Αποφασίστηκε ότι 

πρέπει να συνεργαστεί με το ερευνητικό κέντρο στο Freiburg της Γερμανίας για την 

ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας. Με τη βοήθεια του ερευνητικού 

κέντρου να κατασκευαστεί μια πρότυπη συσκευή ηλιακού κλιματισμού και στη 

συνέχεια να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή (Ε1). Επίσης στην τεχνολογία 

υβριδικού συλλέκτη να αξιοποιηθεί η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για τους 

διαστημικούς σταθμούς ανιχνεύοντας την Ευρωπαϊκή, Αμερικάνικη και Ρώσικη 

τεχνολογία. 

3. Ποια συμπεριφορά ανταγωνισμού θα ακολουθήσει; Εξετάζοντας τους τύπους 

ανταγωνισμού που προτείνει ο M. Porter, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η μέθοδος 

της διαφοροποίησης με νέα καινοτόμα προϊόντα και να επιτευχθεί χαμηλό κόστος 

και ευελιξία με την τεχνολογία CIM. 

 

6.5.2 Προϊόντα / Στόχοι Αγοράς 
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Τα προϊόντα που αποφασίστηκε να παραχθούν είναι συσκευές compact για ηλιακό 

κλιματισμό ισχύος μέχρι 10KW. Επίσης ηλιακούς συλλέκτες και υβριδικούς συλλέκτες. Οι 

ηλιακοί θα παράγονται εξ ολοκλήρου στην επιχείρηση, ενώ τα φωτοβολταϊκά Moduls θα 

αγοράζονται από τη Γερμανία και θα ενσωματώνονται στο τελικό υβριδικό συλλέκτη. Για τις 

συσκευές ηλιακού κλιματισμού επιλέχθηκε η τεχνολογία Adsorption έναντι της τεχνολογίας 

Absorption, γιατί είναι πιο εύχρηστη, κοστολογικά πιο φθηνή και πιο φιλική προς το 

περιβάλλον, επειδή δεν χρησιμοποιεί διαβρωτικά υγρά όπως είναι το βρωμιούχο λίθιο που 

χρησιμοποιεί η τεχνολογία Absorption. Η επιλογή αυτή έγινε και με κριτήρια για την μετά 

τον κύκλο ζωής χρησιμοποίηση των πρώτων υλών της συσκευής. Ειδική μελέτη γι’ αυτό 

έγινε και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου συμμετείχε και ο συγγραφέας της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής (Ε4, Ε5, Ε6).  

Οι στόχοι που τέθηκαν είναι καταρχήν η ελληνική αγορά. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα 

τελευταία χρόνια κλιματιστικά, τα οποία είναι πολύ ενεργοβόρα, αλλά οι συσκευές ηλιακού 

κλιματισμού, λόγω μεγάλης ηλιοφάνειας, μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές 

ηλεκτρικές συσκευές κλιματισμού. Το όφελος που θα προκύψει είναι και οικονομικό αλλά 

και οικολογικό. 

Στη συνέχεια, ως επόμενη προτεραιότητα θα τεθούν οι αγορές της μεσογείου όπου επίσης 

υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε κλιματιστικές συσκευές. 

 

6.5.3 Ευκαιρίες και Κίνδυνοι 

Η ανάλυση της μελέτης για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της επιχείρησης έγινε βάσει 

του Σχήματος 4.8. Συγκεκριμένα: 

Ανάλυση περιβάλλοντος. Η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο των μεταλλοκατασκευών με 

παράλληλη παραγωγή προϊόντων από μέταλλο. Ο κλάδος βρίσκεται σε πεδίο έντονου 

ανταγωνισμού από τις χώρες με φθηνό κόστος εργασίας, επειδή η παραγωγική διαδικασία 

γίνεται σε μεγάλο βαθμό χειρωνακτικά. Το κόστος εργασίας στην τελική τιμή ξεπερνά το 

40% της τελικής τιμής.  

Υπάρχουν όμως προοπτικές διείσδυσης στις αγορές των Βαλκανίων, επειδή σ’ αυτές τις 

χώρες υπάρχουν διαθέσιμες αγορές για τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση. Η λύση που 

προτείνεται είναι ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής δομής της επιχείρησης 

με την ένταξη της τεχνολογίας CIM. Πρέπει να παρθούν έγκαιρα οι αποφάσεις από τους 

ιδιοκτήτες-οικογένεια της επιχείρησης, ώστε το μειονέκτημα αυτό να μετατραπεί σε 

πλεονέκτημα. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες προς αξιοποίηση, επειδή οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αποτελούν έναν από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρώτη 
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προτεραιότητα. Θα απαιτηθούν και οι ανάλογες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και θα πρέπει 

να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς 

νόμους και από πιστωτικά Ιδρύματα – Τράπεζες.  

Τάσεις Εξέλιξης. Ο παραδοσιακός τρόπος θέρμανσης με θερμάστρες έχει εξελιχθεί προς 

τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται πλέον με 

τη βοήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων που αντικαθιστούν τα κοινά ηλεκτρικά θερμοσίφωνα. Η 

ηλιακή ενέργεια με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών παράγει ηλεκτρική ενέργεια και εμφανίζεται 

στην αγορά μία νέα καινοτόμος και πρωτοποριακή τεχνολογία, αυτή του ηλιακού 

κλιματισμού. 

Ανάλυση της επιχείρησης. Η επιχείρηση διαθέτει αξιόλογο παραγωγικό εξοπλισμό με 

πρέσες, ψαλίδια, συγκολλητικές μηχανές κι ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο συγκρότημα 

επισμάλτωσης. Απαιτείται εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητική δομής με την 

τεχνολογία CIM. 

Δυνατά – Αδύνατα σημεία. Στον Πίνακα 6.1 συνοψίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία της επιχείρησης. 

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

- Αξιόλογος παραγωγικός 

εξοπλισμός 

- Δυνατότητα καθετοποιημένης 

παραγωγής 

- Ύπαρξη καινοτόμων ιδεών 

- Ανάπτυξη και σχεδιασμός νέων 

προϊόντων σε συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα 

- Γεωγραφική τοποθεσία κοντά στις 

βαλκανικές χώρες 

- Υψηλή συμμετοχή του κόστους 

εργασίας στην τελική τιμή του 

προϊόντος 

- Έλλειψη διαφανούς λειτουργίας 

της παραγωγής και δύσκολη 

παρακολούθηση της 

παραγωγικής διαδικασίας 

- Έντονος ανταγωνισμός από 

χώρες χαμηλού εργατικού 

κόστους 

- Εσωστρέφεια της επιχείρησης με 

μικρό ποσοστό εξαγωγών 

Πίνακας 6.1: Οργάνωση – Καθοδήγηση – Συντονισμός του έργου 

Συμπίπτουν οι τάσεις εξέλιξης με τα δυνατά σημεία; Καταρχήν συμπίπτουν, αλλά με την 

εισαγωγή της τεχνολογίας CIM θα εκσυγχρονιστεί η όλη δομή του εργοστασίου και με έναν 

σωστό σχεδιασμό και χάραξη της σωστής στρατηγικής προσανατολισμένης στην παραγωγή 

νέων καινοτόμων συσκευών ηλιακής ενέργειας θα επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 



 278

Ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν αφορούν κυρίως την ανάπτυξη νέων αγορών 

τόσο στις βαλκανικές χώρες όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ιαταλία, 

Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία. Αύξηση του κύκλου εργασιών και επέκταση της γκάμας 

προϊόντων που θα καλύπτει από τις παραδοσιακές τεχνολογίες θέρμανσης μέχρι τις συσκευές 

υψηλής τεχνολογίας, όπως του ηλιακού κλιματισμού. 

 

6.5.4 Εκπόνηση Μελέτης – Ανάλυσης οφέλους αξιών 

Σύμφωνα με την τυπολογία των επιχειρηματιών σε συσχετισμό με το Προϊόν/Αγορά 

διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ανήκει στον τύπο του πρωτοποριακού και συνδυαστικού.  

Κριτήρια  Συντελεστ

ής 

Βαρύτητας 

Επέκταση 

Αγοράς 

Ανάπτυξη 

προϊόντων 

Ανάπτυξη 

αγορών 

Διαφοροποίη

ση 

 Β Μόρι

α 

(Μ) 

Γινόμενο 

(Β*M) 

Μ Β*M Μ Β*

M 

Μ Β*

M 

Είναι 

υλοποιήσιμο 

το πρόγραμμα 

5 3 15 5 25 3 15 5 25 

Υπάρχουν 

ευκαιρίες 

3 3 9 4 12 2 6 5 15 

Αποφυγή 

κινδύνων 

2 2 4 2 4 4 8 3 6 

Αξιοποίηση 

δυναμικού 

δυνατοτήτων 

3 4 12 3 9 2 6 4 12 

Οικονομική 

Αποδοτικότητα 

5 3 15 5 25 2 10 4 20 

Υπάρχουν 

οι απαραίτητοι 

πόροι 

4 5 20 3 12 2 8 3 12 

Σύνολο 

μορίων 

  75  87  53  90 

Πίνακας 6.2: Ανάλυσης Οφέλους Αξιών για την επιλογή Προϊόντων/Αγορών 
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Αυτή ήταν μια εξέλιξη από τη διαχρονική ιστορία της επιχείρησης διότι, ενώ μέχρι τώρα 

ασχολούνταν περισσότερο με παραδοσιακά προϊόντα, με την εισαγωγή του μοντέλου CIM 

της δόθηκαν τα ερεθίσματα να αλλάξει συμπεριφορά και να στραφεί σε νέα προϊόντα και 

νέες αγορές. 

 

6.5.5 Συμπεριφορά σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα 

Την συμπεριφορά έναντι του ανταγωνισμού που επέλεξε η επιχείρηση σύμφωνα με το 

μοντέλο του Porter είναι η επικέντρωση σε σημαντικούς για την επιχείρηση τομείς (βλ. 

Πίνακα 4.16). Επίσης έγινε μελέτη για την ανάλυση οφέλους αξιών για την επιλογή  

Βαρύτητα Επικέντρωση Διαφοροποίηση Κυριαρχία 

μέσω τιμών 

Κριτήρια 

Β Μ Β*Μ Μ Β*Μ Μ Β*Μ 

Επιθυμητή 

γκάμα 

προϊόντων 

5 4 20 5 25 1 5 

Επαρκεί το  

μέγεθος  

της αγοράς; 

2 4 8 3 6 5 10 

Υπάρχει  

ικανοποιητική 

 αύξηση 

αγοράς; 

3 5 15 3 9 1 3 

Λαμβάνονται 

υπόψη οι 

απαιτήσεις- 

επιθυμίες των 

καταναλωτών; 

2 5 10 3 6 2 4 

Εκπληρώνονται 

οικονομικές 

προσδοκίες; 

5 4 20 5 25 2 10 

Σύνολο μορίων   73  71  32 

Πίνακας 6.3: Ανάλυση οφέλους αξιών για την επιλογή της συμπεριφοράς έναντι του 

ανταγωνισμού 
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συμπεριφοράς έναντι του ανταγωνισμού, η οποία φαίνεται στον Πίνακα 6.3. 

Από τη βαθμολογία φαίνεται ότι η διαφοροποίηση και η επικέντρωση σχεδόν ισοβαθμούν 

και γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δυο συμπεριφορές. Από τον Πίνακα 4.15, 

όπου απεικονίζονται οι τύποι των επιχειρηματιών, διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση 

περισσότερο ταιριάζει μεταξύ του πρωτοπόρου και του συνδυαστικού. Αυτό προέρχεται και 

από τον προσανατολισμό της επιχείρησης σε νέα καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, π.χ. ηλιακός κλιματισμός. Ο προσανατολισμός αυτός προήλθε και από τη συμμετοχή 

της επιχείρησης στους πόλους καινοτομίας ένα επιχειρησιακό – ερευνητικό πρόγραμμα της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που υλοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

6.5.6 Ανάπτυξη ικανοτήτων 

Για να δημιουργήσει η επιχείρηση μια συμπεριφορά ανταγωνισμού έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων, θα πρέπει να αναπτύξει και τις ανάλογες κατάλληλες ικανότητες (βλ. Πίνακα 

4.18). Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ της συμπεριφοράς ανταγωνιστικότητας και της  

Συμπεριφο

ρά 

ανταγωνιστ

ι-κότητας 

Σημασία των απαιτούμενων ικανοτήτων 

 

Παραγωγικότητ

α – Μείωση 

τιμών 

Ποιότητα Ευελιξία

Οργάνωσ

η-

Διαφάνει

α 

Καινοτομί

α 

Μάρκετιν

γκ 

Επικέντρωσ

η σε 

σημαντικού

ς τομείς 

      

Διαφοροποί

ηση 
      

Κυριαρχία 

τιμών 
      

 = μεγάλη   =μεσαία   =μικρή 

Σχήμα 6.3: Συμπεριφορά ανταγωνιστικότητας και σημασία ικανοτήτων 
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ανάπτυξης ικανοτήτων της συγκεκριμένης επιχείρησης; Στο Σχήμα 6.3 φαίνεται η 

συμπεριφορά αυτή όπως αποτυπώθηκε μετά από στενή συνεργασία με τα επιτελικά στελέχη 

της επιχείρησης. 

 

6.5.7 Ικανότητες και λύσεις CIM 

Από τη συζήτηση με τα στελέχη της επιχείρησης δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι η 

τεχνολογία CIM θα δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού. Επίσης καταγράφηκαν ποιες ικανότητες πρέπει να αναπτυχθούν για κάθε 

υποπεδίο CIM ξεχωριστά μέχρι την τελικά ολοκλήρωση και την επιτυχή υλοποίηση του 

έργου. Στον Πίνακα 6.4 συνοψίζονται οι ικανότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση και αναφέρεται και ο συσχετισμός αυτών με συγκεκριμένα υποπεδία της 

τεχνολογίας CIM. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στην 

συμπεριφορά διαφοροποίησης και της επικέντρωσης σε σημαντικούς τομείς.  
  

Υποπεδία Τεχνολογίας CIM 

 

Συμπεριφορά 

Ανταγωνιστικότητας 

Απαραίτητες 

Ικανότητες 

Εμπορικά- 

Ειδικά Πακέτα   

Συστήματα 

CAD 

Συστήματα 

PPC 

Συστήματα 

CAM 
Ολοκλήρωση 

Επικέντρωση σε 

σημαντικούς τομείς 

Ευελιξία, καλή 

ποιότητα, καλές 

υπηρεσίες προς 

τους 

καταναλωτές, 

Μάρκετινγκ, 

οργάνωση 

Ναι 

Για λογιστήριο 

Πελάτες, 

Προμηθευτές 

Αποθήκες, 

Ειδικά πακέτα 

για τον 

παραγωγικό 

τομέα. 

Ναι 

Για 

σχεδιασμό 

ανάπτυξη 

προϊόντων, 

Τροποποίηση 

Μάρκετινγκ  

Ναι 

Για 

παρακολούθηση 

της παραγωγής 

Ναι 

CNC, 

NC 

Παραγωγής, 

Μηχανήματα 

 

CAD→ 

    CAM 

Διαφοροποίηση Καινοτομία 

υψηλή ποιότητα, 

ευελιξία, μικρός 

χρόνος 

ανάπτυξης 

Ναι 

Σωστή 

μηχανοργάνωση 

της επιχείρησης 

Ειδικά πακέτα 

για τον 

παραγωγικό 

τομέα 

Ναι 

Προετοιμασία 

παραγωγής, 

Ανάπτυξη 

νέων 

προϊόντων 

Ναι 

Για σχεδιασμό 

και 

παρακολούθηση 

της παραγωγής 

Συμβατικές 

μηχανές 

CNC 

Μηχανές, 

κέντρα 

κατεργασίας 

CAD- 

Κέντρο 

κατεργασίας 
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Κυριαρχία μέσω 

τιμών 

Υψηλή 

παραγωγικότητα, 

Αξιοπιστία, 

Χαμηλό κόστος, 

Διαφάνεια, 

Τυποποίηση, 

λίγα μοντέλα. 

Ναι 

Σωστή 

μηχανοργάνωση 

της επιχείρησης 

παρακολούθηση 

κόστους ειδικά 

πακέτα για τον 

παραγωγικό 

τομέα. 

Προετοιμασία 

παραγωγής 

Ανάπτυξη 

νέων 

προϊόντων  

Ναι 

Για να 

επιτευχθούν 

χαμηλές τιμές 

με απόλυτη 

παρακολούθηση 

της παραγωγής 

CNC 

Μηχανήματα, 

κέντρο 

κατεργασίας 

CAD- 

     CAM 

      

Κέντρο 

κατεργασίας 

 

Πίνακας 6.4: Συμπεριφορά Ανταγωνιστικότητας και Λύση – CIM 

 

6.5.8 Στρατηγική οικονομική αποδοτικότητα  

Για την αποδοτικότητα έγινε στην επιχείρηση μελέτη για την ανάλυση οφέλους αξιών και 

εξετάστηκαν κατά πόσο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Με αυτήν τη 

μελέτη έγινε επέκταση των σκέψεων που έγινε στις προηγούμενες παραγράφους. Εδώ  

Machina, 

FDA 

 

Σύστημα 

CAD 

 

Ρομποτικό 

σύστημα, 

μηχανή 

έκχυσης 

PLC,  

Inverter, 

SCADA 

 

Κριτήρια 

  Β
αρ
ύτ
ητ
α 

(Β
) 

Μόρια Β*Μ Μόρια Β*Μ Μόρια Β*Μ Μόρια Β*Μ 

Ποιότητα 

 
5 3 15 1 5 5 25 5 25 

Ευελιξία 5 3 15 2 10 5 25 4 20 

Ικανότητα 

καινοτομίας 
5 2 10 2 10 4 20 2 10 

Οργάνωση 3 5 15 1 3 3 9 2 6 

Μάρκετινγκ 3 2 6 4 12 2 6 2 6 

Σύνολο Μορίων   61  40  85  67 

Πίνακας 6.5: Ανάλυση οφέλους αξιών για την διαπίστωση της σειράς προτεραιότητας επιλογής 

υποσυστημάτων-CIM 
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εστιάστηκε η προσοχή ώστε να δοθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις στρατηγικές 

επιλογές της επιχείρησης. Η βαθμολογία υπέδειξε ποια υποσυστήματα θα πρέπει να 

υλοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. 

Ως κριτήρια για την προτεινόμενη ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι ικανότητες οι οποίες 

περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Επίσης λήφθηκαν υπόψη και τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία από την ανάλυση SWOT που προϋπήρχε. Η ανάλυση που προέκυψε 

στοχεύει, σύμφωνα με τις επιλογές της επιχείρησης, στη διαφοροποίηση (επιλεγείσα 

συμπεριφορά ανταγωνισμού). Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παράγει 

προϊόντα με υψηλή ποιότητα, να λειτουργεί με μεγάλη ευελιξία και να στοχεύει σε καινοτόμα 

προϊόντα. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν η 

αγορά ρομποτικού συστήματος για την επισμάλτωση των μπόιλερς και την μηχανή έκχυσης 

πολυορεθάνης. Στη συνέχεια η αυτοματοποίηση της ρύθμισης της ταχύτητας του φούρνου με 

PLC και Inverter και τέλος εγκατάσταση συστήματος FDA με το λογισμικό Machina για τη 

διοίκηση της παραγωγής. 

 

6.5.9 Προσδοκόμενα οικονομικά οφέλη 

Για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους χρησιμοποιήθηκε η σχέση (Kunz [89]): 

∑
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όπου 

Q = Πλεόνασμα ή έλλειμμα από την υλοποίηση της επένδυσης 

I = Κεφάλαιο που επενδύθηκε 

Gt = Καθαρό όφελος του έτους t (= Όφελος – Κόστος του έτους t) 

i = Τόκος (Υπολογιστικός τόκος) (%) 

n = Έτη χρήσης 

L = Υπολειμματική αξία μετά την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της 

επένδυσης 

 

6.5.10 Ποιοτικά μη μετρήσιμα μεγέθη 

Για τη λήψη της απόφασης ένταξης της τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση λήφθηκαν 

υπόψη και τα μη μετρήσιμα μεγέθη. Αυτό έγινε με έναν απολογισμό επιχειρημάτων από όπου 

προέκυψε το συμπέρασμα αν πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση ή όχι. Ο πίνακας 4.20 

παρουσιάζει τον απολογισμό των επιχειρημάτων. 
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6.5.11 Συνεργασίες  

6.5.11.1 Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων  

Η εταιρία στην οποία έγινε η εφαρμογή συμμετέχει στο Δίκτυο Μεταλλοκατασκευών 

(Μ/Κ) Κοζάνης και Βόλου, το οποίο αποτελείται από 11 παραγωγικές επιχειρήσεις του 

κλάδου των Μεταλλοκατασκευών και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας ως επιστημονικός και ερευνητικός σύμβουλος του Δικτύου. Το Δίκτυο 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και επιχορηγήθηκε από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Το Δίκτυο Μ/Κ Κοζάνης και Βόλου περιλαμβάνει τρεις στενά συνδεδεμένες περιοχές 

επιχειρηματικής δραστηριότητας: τα Μεγάλα Μεταλλοκατασκευαστικά Έργα, τα Χυτήρια 

και τις Μεταλλοκατασκευές. Οι επιχειρήσεις του Δικτύου παραδοσιακά παράγουν στη βάση 

των παραγγελιών. Ένα μεγάλο πρόβλημα του Δικτύου είναι η κατά μεγάλα χρονικά 

διαστήματα μη χρησιμοποιούμενη εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα των 

επιχειρήσεων του. Η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η δημιουργία 

συνεργασιών μέσω του Δικτύου ούτως ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που 

το απαρτίζουν.  

Ο σκοπός λοιπόν της δημιουργίας του Δικτύου ήταν η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Δικτύου διαμέσου της προώθησης των οριζόντιων 

και κάθετων διασυνδέσεών τους, με στόχο την αύξηση των παραγγελιών και των εσόδων 

τους.  

Οι λόγοι δημιουργίας του Δικτύου ήταν καταρχήν η ανάγκη συνεργασίας, την οποία 

αισθάνθηκαν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να αυξήσουν την διαπραγματευτική τους δύναμη για 

την προμήθεια χαμηλού κόστους υλικών. Επίσης η επιθυμία για επίτευξη συμφωνιών με 

σκοπό την ανάληψη μεγάλων έργων καθώς και η απόκτηση της γνώσης ότι το Δίκτυο ως 

φορέας ανάπτυξης είναι ο περισσότερο αποτελεσματικός τρόπος για την δημιουργία 

πραγματικά ανταγωνιστικών κλάδων και επιχειρήσεων, όπως έχει επιβεβαιωθεί από την 

διεθνή εμπειρία.  

Οι στρατηγικοί στόχοι του Δικτύου συγκλίνουν στη δυναμική βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς του και τη συνεπαγόμενη αύξηση των παραγγελιών και εσόδων των 

επιχειρήσεων που ανήκουν σ’ αυτό. Συγκεκριμένα οι στρατηγικοί στόχοι με χρονική 

αλληλουχία επιδίωξης τους είναι: 

1. Περιγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στις επιχειρήσεις του 

Δικτύου. Προσδιορισμός αναγκών και προετοιμασία σχεδίου δράσης. 

2. Αύξηση του μεριδίου του Δικτύου στην εγχώρια αγορά προμηθειών. 
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3. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

4. Μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σχετικά με την οργάνωση και 

παρακολούθηση των διοικητικών, οικονομικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει αφενός την 

αναδιοργάνωση συγκεκριμένων διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάλυση της παραγωγικής τους 

διαδικασίας, ούτως ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισμού. Επίσης περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικού 

δικτύου επικοινωνίας των επιχειρήσεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και 

τη σύνδεσή τους με το Internet και τις απαραίτητες Βάσεις Δεδομένων. Για την 

υλοποίηση του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν εμπειρογνώμονες διεθνούς 

επιπέδου σε συνεργασία με τους εσωτερικούς συνεργάτες και τα εντεταλμένα 

στελέχη των επιχειρήσεων. 

5. Προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του Δικτύου.  

6. Κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και εργαζομένων των επιχειρήσεων 

του Δικτύου σε θέματα σχετικά με τους στόχους, δράσεις και ενέργειες του 

Δικτύου. Απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν τα εξής:  

− Εισαγωγή στις τεχνολογίες CAD/CAM/CAE/CIM 

− Εισαγωγή και απόκτηση εμπειρίας στις τεχνολογίες αντίστροφης σχεδίασης 

− Εισαγωγή και απόκτηση εμπειρίας στις τεχνολογίες ταχείας 

πρωτοτυποποίησης 

− Εισαγωγή και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα ποιοτικού ελέγχου 

Η ανάπτυξη του Δικτύου υποστηρίχθηκε με την άμεση χρησιμοποίηση του πλαισίου 

ανάλυσης του Εθνικού Αδάμαντα (Porter [114]). Η ανάλυση του Εθνικού Αδάμαντα 

διευκόλυνε την κατανόηση και τη μελέτη εκείνων των ζητημάτων που είναι αποκλειστική 

αρμοδιότητα των επιχειρήσεων του Δικτύου, και εκείνων των ζητημάτων που απαιτούν 

συνεργασία του Δικτύου με τις εγχώριες αγορές-στόχους (Σχήμα 6.4).  

Οι τέσσερις προσδιοριστικοί παράγοντες του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

είναι οι εξής: 

- Η στρατηγική, η διάρθρωση και η αντιπαλότητα των επιχειρήσεων του Δικτύου. Οι 

εθνικές καθώς και οι τοπικές συνθήκες δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο που 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι επιχειρήσεις, καθώς και τον 
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τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, διοικούνται, λειτουργούν και ανταγωνίζονται. Η 

ανταγωνιστικότητα ενισχύεται, όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο, το 

οποίο προωθεί στρατηγικές και τρόπους οργάνωσης και διοίκησης που προωθούν την 

καινοτομία με την ευρεία έννοια. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,
ΔΙΑΡΘΩΣΗ,

ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ

Τυχαίοι
Παράγοντες

ΚΥΒ, Ε.Ε.

 
Σχήμα 6.4: Ο Εθνικός Αδάμαντας. Το Εθνικό Ανταγωνιστικό Σύστημα: Προσδιοριστικοί 

Παράγοντες του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος και Παράγοντες Επιρροής 

- Οι συνθήκες ζήτησης αφορούν στην ύπαρξη απαιτητικών πελατών που πιέζουν τις 

επιχειρήσεις να καινοτομήσουν. Ο στόχος της αύξησης του μεριδίου της εγχώριας 

αγοράς απαιτεί τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων του δικτύου 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των αγορών. 

- Οι συνδεόμενοι και υποστηρικτικοί κλάδοι του Δικτύου, όπως είναι η χαλυβουργία και 

οι μεταφορές, δεν είναι ανταγωνιστικοί, γεγονός το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξη 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο Δίκτυο. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε 

μέσω της κοινής προμήθειας υλικών από πηγές χαμηλού κόστους/υψηλής  ποιότητας 

καθώς και μέσω της δημιουργίας παραγωγικών συνασπισμών. 

- Οι συνθήκες των συντελεστών παραγωγής δηλ. της εργασίας, του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και της τεχνικής γνώσης.  

Οι δύο παράγοντες επιρροής του εθνικού ανταγωνιστικού συστήματος είναι: 
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- Η κυβέρνηση και η Ε.Ε. Η κυβέρνηση και η Ε.Ε. δεν είναι προσδιοριστικοί 

παράγοντες του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά μπορούν να επιταχύνουν τη 

δημιουργία του, ενισχύοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες. 

- Παράγοντες τύχης, όπως ανακαλύψεις, μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.( Γεωργαντά & Lissak [2]). 

 

6.5.11.2 Συνεργασία σε κατασκευαστικό και οικονομικό επίπεδο 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος δημιουργίας Δικτύου Μεταλλοκατασκευών 

Κοζάνης και Βόλου αναπτύχθηκαν κατασκευαστικές και οικονομικές συνεργασίες μεταξύ 

των επιχειρήσεων του δικτύου. Σε αρκετές επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν υποσυστήματα 

CIM. Στις εταιρείες μεταλλικών κατασκευών του Βόλου τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα η 

αγορά συστημάτων CAD, διότι σε αυτές ο τεχνικός σχεδιασμός και ο υπολογισμός δοκών 

αποτελεί πρωταρχική απαίτηση της τεχνολογίας αυτής. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών και εφαρμόστηκε ο οδηγός CIM με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ήδη έχει 

αρχίσει η μεθοδική εισαγωγή υποσυστημάτων CIM και το μοντέλο CIM θα εφαρμοστεί 

πλήρως σε όλες τις επιχειρήσεις του δικτύου. Πέραν του δικτύου δημιουργήθηκαν και άλλες 

συνεργασίες με ομοειδής επιχειρήσεις κατασκευής μπόιλερ σε άλλες πόλεις. Η τεχνολογία 

CIM βοήθησε στην αύξηση της παραγωγής και των δύο επιχειρήσεων και την παραγωγή 

περισσότερων μοντέλων θερμοσιφώνων και ηλιακών με τη βοήθεια του ρομποτικού 

συστήματος και την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας του φούρνου μέσω της 

ευελιξίας που επιτεύχθηκε. Επίσης επιτεύχθηκε συνεργασία με το Inter-CIM, διότι μέσω του 

ηλεκτρονικού σχεδιασμού CAD γινόταν εύκολα η ανταλλαγή απόψεων στο σχεδιασμό ενός 

μοντέλου μπόιλερ. Με την ανταλλαγή επίσης του προγράμματος παραγωγής μέσω του 

Internet αξιοποιήθηκε καλύτερα ο παραγωγικός εξοπλισμός και των δύο επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικά οι παραπάνω επιχειρήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σημερινή 

κατάσταση ανταγωνισμού επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ τους με μορφή cluster, ως νέο 

μοντέλο ανταγωνιστικότητας που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Δυνατότητες Συνεργασιών 

Συνεργαζόμενοι Είδος Συνεργασίας Τρόποι Συνεργασίας 

Α) Βιομηχανίες ειδών 

θέρμανσης  

Εμπορική – κατασκευαστική 

με την Γ 

Ανταλλαγή προϊόντων, 

Σχεδιασμός και 

κατασκευή κοινών 

προϊόντων 
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Β) Βιομηχανία Ραούλων Κατασκευαστική με την Α 
Παραγωγή κυαθίων για 

ράουλα με πρέσες 

Γ) Βιομηχανία ηλιακών 

θερμοσυφώνων 

Εμπορική – κατασκευαστική 

με την Γ 

Αγορά ημιέτοιμων 

προϊόντων και κοινός 

σχεδιασμός 

Πίνακας 6.6: Δυνατότητες Συνεργασίας 

 
6.5.12 Επικέντρωση του επιχειρηματία σε νέες δραστηριότητες 

Στο σχήμα 4.25 της δικτυωμένης σκέψης αναφέρονται οι αλληλεπιδράσεις των ενεργειών 

και δραστηριοτήτων του επιχειρηματία. Συγκεκριμένα: 

1) Κατανομή αρμοδιοτήτων. Μετά την εισαγωγή των υποσυστημάτων CIM ο 

επιχειρηματίας επανεξέτασε όλη τη λειτουργία της επιχείρησης και σύμφωνα με τα 

νέα δεδομένα αποφάσισε να επικεντρωθεί κυρίως στη στρατηγική της επιχείρησης και 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων ως καλύτερος γνώστης των προοπτικών και των 

στόχων της επιχείρησης. 

2) Κατανεμήθηκαν νέοι ρόλοι στους συνεργάτες:  

a. Ανέθεσε σε εργοδηγό τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο τον προγραμματισμό των 

ρομπότ. 

b. Ανέθεσε σε εργοδηγό τον συντονισμό φόρτωσης της αλυσίδας με μπόϊλερ 

ικανοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τις παραγγελίες των πελατών. 

c. Ανέθεσε σε τεχνικό την παρακολούθηση της ποιότητας επισμάλτωσης με 

όργανο μέτρησης που προμηθεύτηκε για τον ποιοτικό έλεγχο. 

d. Ανέθεσε σε τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο τον προγραμματισμό των PLC και του 

Inverter. Επίσης την παρακολούθηση της λειτουργίας και την τροποποίηση 

προγραμμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής. 

e. Εκπαίδευσε έναν εργαζόμενο στον χειρισμό της αυτόματης μηχανής έκχυσης 

της πολυουρεθάνης. 

f. Δημιούργησε ένα control room όπου Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης θα 

παρακολουθεί τη ροή της παραγωγής και των παραγγελιών με τη βοήθεια του 

λογισμικού Machina και του συστήματος FDA. 

3) Κίνητρα προς τους συνεργάτες: Ο πρόεδρος της επιχείρησης ανακοίνωσε στους 

εργαζόμενους ότι θα δοθούν ειδικά οικονομικά κίνητρα αλλά και βραβεία για τη 

γρήγορη αποδοχή και λειτουργία της τεχνολογίας CIM, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι 
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της επιχείρησης, που αφορούν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της 

ποιότητας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 

4) Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η βελτίωση της ποιότητας θα γίνεται με 

τη μέτρηση των προς επαναβαφή και τη μείωση των σκάρτων. Θα λαμβάνονται 

πάντοτε υπόψη οι παρατηρήσεις και τα παράπονα των πελατών και στο τέλος της 

χρονιάς θα γίνεται συνολικός απολογισμός.  

5) Έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του συστήματος FDA και θα συγκρίνονται 

συνεχώς τα επιθυμητά με τα πραγματικά μεγέθη, σύμφωνα με το σχήμα 4.29 που 

χρησιμοποιείται στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Μέσω του display των 

συσκευών FDA θα δίνονται πρότυποι χρόνοι παραγωγής και θα συγκρίνονται πάντα 

με τους πραγματικούς. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα παίρνονται τα απαραίτητα 

διορθωτικά μέτρα.  

6) Απελευθέρωση του επιχειρηματία από δραστηριότητες. Μέχρι τώρα ο 

επιχειρηματίας ασχολούνταν σχεδόν με όλα, από τους πελάτες μέχρι την εκτέλεση 

των παραγγελιών και παρακολουθούσε την παραγωγή περιφερόμενος μέσα στο χώρο 

του εργοστασίου. Τώρα θα παίρνει όλα τα στοιχεία από το FDA στο Laptop και θα τα 

μελετάει όταν έχει χρόνο. Με την αποθήκευση των δεδομένων θα έχει στατιστικά 

στοιχεία της παραγωγής για όλη τη χρονική διάρκεια του έτους.  

7) Επικέντρωση του επιχειρηματία σε νέες δραστηριότητες. Τώρα ο επιχειρηματίας 

ασχολείται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενημερώνεται τακτικά για νέα 

επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα και ανιχνεύει συνεργασίες με άλλες 

επιχειρήσεις. Έχει θέσει ως στόχο και τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα του 

εσωτερικού και εξωτερικού, διότι έχει κατανοήσει ότι η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας, όπως ο ηλιακός κλιματισμός, απαιτεί επιστημονική και ερευνητική 

υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς, επειδή η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

από μόνη της στις απαιτήσεις αυτές. 

8) Θετικές εμπειρίες – αποτέλεσμα της κατανομής. Με την κατανομή αρμοδιοτήτων 

διαπιστώθηκε από τον επιχειρηματία αλλά και από τα στελέχη της επιχείρησης ότι 

βελτιώθηκε σημαντικά όλη η λειτουργία της επιχείρησης. Η παραγωγικότητα 

αυξήθηκε σημαντικά μέχρι και 30% με ταυτόχρονη αύξηση της ευελιξίας. Οι 

παραγγελίες εκτελούνται πλέον με συνεπή χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και 

μειώθηκαν σημαντικά τα παράπονα των πελατών. Επιτεύχθηκε καλύτερη συνεργασία 

και επικοινωνία των στελεχών και σε εβδομαδιαία βάση γίνονται συσκέψεις, όπου ο 
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υπεύθυνος του κάθε τομέα ενημερώνει τους υπόλοιπους. Έτσι έχει επιτευχθεί 

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με πολύ θετικό συνολικό αποτέλεσμα. 

Ακολουθήθηκαν και οι τρεις φάσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δηλαδή το 

Unfreezing – Moving – Freezing. Επίσης, υιοθετήθηκε η παραγωγική φιλοσοφία της 

Volkswagen της συνεχούς βελτίωσης KVP. Αυτό το συμφώνησαν όλοι οι εργαζόμενοι 

αποσκοπώντας στη βελτίωση των αποδοχών τους και των συνθηκών εργασίας μέσω των 

κινήτρων που συναποφασίστηκαν από κοινού με τη διοίκηση της επιχείρησης. 

 

6.5.13 Εξέλιξη – Ανάπτυξη προσωπικού 

Κατά την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM προέκυψαν νέες απαιτήσεις και προκλήσεις 

προς το προσωπικό της επιχείρησης σε σχέση με τις γνώσεις τους, τις ικανότητες τους και την 

αποδοχή που έπρεπε να δείξουν για τις νέες τεχνολογίες. Υπήρξε σειρά σεμιναρίων και 

εκπαίδευσης με τη μέθοδο Training off the job και τη μέθοδο Training on the job. Ως γνώσεις 

«κλειδιά» για την τεχνολογία CIM τέθηκαν οι εξής: 

- Γενικές μαθηματικές και τεχνολογικές γνώσεις. 

- Εκπαίδευση σε προγράμματα προσομοίωσης για την αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών όταν λειτουργεί η επιχείρηση (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά κτλ.) (Ε7).  

- Συστηματικός τρόπος σκέψης για την αντιμετώπιση καταστάσεων. Διαγνωστική 

ικανότητα. 

- Ικανότητα για ομαδική εργασία. Για την προετοιμασία, την εισαγωγή και την 

λειτουργία της τεχνολογίας CIM απαιτείται πνεύμα συνεργασίας και σύμπραξης. 

- Σύλληψη και κατανόηση αφηρημένων εννοιών και μαθηματικοποιημένων 

μοντέλων.  

- Προθυμία για ανάληψη ευθυνών. Για κάθε εργασία ορίστηκε ένας υπεύθυνος. 

- Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που δίνει η χρήση του Internet στις 

συναλλαγές με το Δημόσιο αλλά και για τις υπόλοιπες ανάγκες της επιχείρησης 

(E8).  

- Τέλος, διαπιστώθηκε ότι για την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM θα πρέπει να 

συνδυαστεί η δικτυωμένη σκέψη με την τεχνολογική γνώση. 

 

6.5.14 Υιοθέτηση νέου τρόπου διοίκησης 

Από τη βιβλιογραφία και κυρίως από τους Thommen [152] και Deyhle [29] επιλέχθηκε η 

μέθοδος Διοίκησης MbΟ (Management by Objectives). Ο επιχειρηματίας αποφάσισε να 

συναποφασίζει και να συνδιαμορφώνει με τους εργαζόμενους τους στόχους που πρέπει να 
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πετύχει η επιχείρηση. Αποφασίστηκε ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση μια φορά το έτος. Με την μέθοδο MbO 

αποφασίστηκε να κατανεμηθούν καθήκοντα και αρμοδιότητες και να ανατεθούν τομείς 

ευθύνης. Ενδεικτικά στον Πίνακα 6.7 εμφανίζονται οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στο 

τμήμα επισμάλτωσης. Αντίστοιχοι πίνακες συμπληρώθηκαν και για το τμήμα παραγωγής 

μπόιλερς και το λογιστήριο. 

 

Ετήσιοι στόχοι 

Θέση: Τμήμα επισμάλτωσης Αρμόδιος: Δ/ντής 

παραγωγής 

Έτος: 2006 

α/α Στόχος Προτεραιότητα Κύρια μέσα και 

μέτρα 

Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

1 Αύξηση του τζίρου 

κατά 20% 

Α Αυτοματοποίηση 

με ρομπότ και 

προσέλκυση νέων 

πελατών 

Τέλος του έτους 

2 Μείωση των 

επαναβαφών από το 

5% στο 1% 

Γ Αυτοματοποίηση 

των καμπίνων 

βαφής 

Κατά τη διάρκεια 

του έτους 

3 Επίτευξη ευελιξίας με 

σύγχρονο ψήσιμο 10 

διαφορετικών 

μοντέλων 

Β Εγκατάσταση PLC 

και Inverter 

Μέσα του 2006 

Πίνακας 6.7: Ετήσιοι στόχοι στα πλαίσια της MbO 

6.5.15 Εντατικοποίηση του Μάρκετινγκ 

Με την ένταξη της τεχνολογίας CIM επανεξετάστηκε και η στρατηγική της επιχείρησης 

για την εντατικοποίηση του μάρκετινγκ. Καθορίστηκαν οι προτεραιότητες στις τρεις μορφές 

μάρκετινγκ σύμφωνα με τον Πίνακα 6.8.  

Μορφές Μάρκετινγκ  Προτεραιότητες σήμερα  Προτεραιότητες σε 3 χρόνια 

Πωλήσεις  Αύξηση των πωλήσεων 

λιανικής κατά 30% 

Εξαγωγές των νέων προϊόντων 

Διαφήμιση  Εκτύπωση νέων εντύπων Χρήση όλων των μέσων 
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που θα φαίνεται και η 

παραγωγική διαδικασία με 

CIM 

διαφήμισης. Τύπος, internet, 

B2B, B2C, εκθέσεις 

Δημόσιες Σχέσεις Συμμετοχή σε σεμινάρια, 

συνέδρια για CIM. 

Χορηγίες σε κοινωφελείς 

οργανισμούς 

Συμμετοχή σε εκθέσεις 

εξωτερικού, συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα. 

Πίνακας 6.8: Προτεραιότητες στις τρεις μορφές Μάρκετινγκ 

 

6.5.16 Επιλογή της χρονικής στιγμής 

Υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία για την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής εισαγωγής 

της τεχνολογίας CIM. Η δυσκολία προέκυπτε από την εφαρμογή των θεωρητικών 

χαρακτηριστικών του σχήματος 4.27 στα πραγματικά δεδομένα μιας πραγματικής 

επιχείρησης. Η απόφαση αυτή ανάγεται περισσότερο στην θεωρία της επιχειρησιακής 

έρευνας και ήταν δύσκολη η παραμετροποίηση και η χάραξη των χαρακτηριστικών. Μετά 

από αναλυτική εξέταση όλων των παραγόντων που θα επηρέαζαν την επιχείρηση, 

αποφασίστηκε να ακολουθηθεί περισσότερο η επιθετική συμπεριφορά και να ενταχθεί άμεσα 

η επένδυση για την υλοποίηση του εγχειρήματος στον αναπτυξιακό νόμο. Υποβλήθηκε 

επενδυτικό πρόγραμμα 1.8 εκ. ευρώ, στο οποίο εμπεριέχονταν και η υλοποίηση των τριών 

υποσυστημάτων της τεχνολογίας CIM. Η υλοποίηση του προγράμματος διήρκησε 3 χρόνια. 

 

6.5.17 Έλεγχος (Controlling) 

Για το controlling της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των συστημάτων 

αυτομάτου ελέγχου με το σύστημα κλειστού βρόχου (Σχήμα 4.29) και το σύστημα ελέγχου 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας διατριβής (Σχήμα 4.30). Τα 

μεγέθη που ενδιαφέρουν την επιχείρηση που εξετάστηκε είναι κυρίως το κόστος, η 

παραγωγικότητα και η απόδοση των εργαζομένων αλλά και άλλα τεχνικά μεγέθη όπως η 

ταχύτητα της αλυσίδας του φούρνου και η θερμοκρασία του φούρνου.  

Η επιχείρηση εγκατέστησε σύστημα FDA σαν υποσύστημα μαζί με το λογισμικό 

Machina. Αυτό έγινε γιατί τέθηκε ως πολύ σημαντικό για την παρακολούθηση της 

διαμόρφωσης του κόστους των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών για την επισμάλτωση 

σε τρίτους (φασόν). Η δομή του συστήματος αυτού περιγράφεται σε ιδιαίτερη παράγραφο 

παρακάτω. Για το σύστημα FDA και την ανάλυση αυτού εφαρμόστηκε το μοντέλο CIM, 
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όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 4.30. Τα μεγέθη, τα οποία ενδιέφεραν την επιχείρηση, ήταν η 

παραγωγικότητα και το τρέχον κόστος της παραγωγής.  

Α. Σύστημα Ως σύστημα ορίζονται εδώ όλες οι καμπίνες βαφής και οι αντίστοιχες θέσεις 

εργασίας στη ρομποτική διάταξη. Σε κάθε σημείο όπου εργάζεται ένας εργαζόμενος 

τοποθετήθηκε ένα Display για την on-line και real time συλλογή των βιομηχανικών 

παραγωγικών δεδομένων. 

Β. Μέτρηση πραγματικής τιμής. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η βαφή ενός εξαρτήματος 

και τοποθετείται στην αλυσίδα του στεγνωτηρίου ο εργαζόμενος πιέζει ένα μπουτόν και 

δηλώνει στο display την ολοκλήρωση της φάσης εργασίας. Επίσης στο ρομποτικό σύστημα 

κάθε φορά που ξεκινάει η επίστρωση σμάλτου στην εσωτερική επιφάνεια ενός μπόιλερ 

αυτόματα μέσω του PLC και του ΜΜΙ (Man-Machine Interface), δίνεται η πληροφορία 

ολοκλήρωσης της παραγωγικής αυτής φάσης. Με τον τρόπο αυτό μετριέται ο καθαρός 

παραγωγικός χρόνος της φάσης αυτής. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται μέσω δικτύου 

Intranet στο control room της επιχείρησης. Εκεί γίνεται ο έλεγχος αυτόματα και η σύγκριση 

της πραγματικής με την επιθυμητή τιμή.  

Γ. Σύγκριση επιθυμητής και πραγματικής τιμής – Απόκλιση. Η σύγκριση γίνεται με τον 

πρότυπο χρόνο παραγωγής που είναι αποθηκευμένος για κάθε παραγωγική φάση στη βάση 

δεδομένων του λογισμικού Machina. Αν η απόκλιση είναι θετική, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

εργαζόμενος χρειάστηκε λιγότερο χρόνο από αυτόν που έχει καθοριστεί ως επιθυμητός 

χρόνος, τότε καταχωρείται θετικά στην «ηλεκτρονική» καρτέλα του εργαζόμενου για να 

ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό έξτρα οικονομικού μπόνους που θα λάβει ο εργαζόμενος 

στο τέλος του μήνα. Λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία απόκλιση και αναλογικά υπολογίζεται 

και ποσοστιαία αύξηση της αμοιβής του εργαζομένου. Εάν η απόκλιση είναι αρνητική, τότε 

προστίθενται όλες οι χρονικές αποκλίσεις στο τέλος της ημέρας και συγκρίνονται με μια 

πρότυπη ανοχή που είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων των πρότυπων χρόνων. Στο 

τέλος της ημέρας οι αρνητικές χρονικές αποκλίσεις εκτυπώνονται για να υπάρχουν γραπτά 

και ο εργαζόμενος καλείται και συζητάει με τον υπεύθυνο παραγωγής τις αιτίες των 

αποκλίσεων αυτών. Εάν οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε λόγους που δεν εξαρτώνται από 

τον εργαζόμενο, τότε αυτές καταγράφονται αναλυτικά και συζητούνται με τη διοίκηση του 

εργοστασίου (π.χ. έλλειψη χρώματος, βλάβες στα πιστόλια βαφής κτλ).  

Δ. Καθορισμός επιθυμητής τιμής. Για όλες τις φάσεις εργασίας έχουν γίνει κι έχουν 

εισαχθεί στη βάση δεδομένων τα αντίστοιχα φασεολόγια. Σε κάθε ένα απ’ αυτά υπάρχουν 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία, όπως χρησιμοποιούμενα υλικά, διαστάσεις, 

βάρος, θέση εργασίας κτλ. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν το κόστος 
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κάθε φάσης εργασίας είναι ο πρότυπος χρόνος. Αυτός έχει προκύψει ως ο μέσος χρόνος 

πολλών μετρήσεων. Για κάθε φάση εργασίας έχει γίνει αναλυτική μελέτη εργονομίας των 

κινήσεων που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και 

ξεκούραστη εργασία και συγχρόνως να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος παραγωγικός χρόνος. Για 

την μελέτη αυτή υπάρχει αναλυτική βιβλιογραφία εργονομίας και προγράμματα 

προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες (Ε9). 

Ε. Λήψη απόφασης – Καθορισμός μέσων. Η παραπάνω σύγκριση επιθυμητής – 

πραγματικής τιμής γίνεται και στα φυσικά μεγέθη, όπως θερμοκρασία φούρνου, ταχύτητα 

αλυσίδας κτλ. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει εάν το κόστος μιας φάσης που έχει 

προϋπολογιστεί συμπίπτει με το απολογιστικό κόστος στο τέλος της χρονικής περιόδου κατά 

την οποία γίνεται η σύγκριση. Με την τεχνολογία CIM, που αποφασίστηκε να ενταχθεί στην 

παραγωγική διαδικασία, εξετάστηκαν και καθορίστηκαν τα μέσα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του βέλτιστου κόστους της κάθε παραγωγικής φάσης. Τα 

μέσα αυτά ήταν τεχνολογικής φύσης, όπως ο παραγωγικός εξοπλισμός π.χ. ρομπότ, PLC, 

Inverter και η συμμετοχή εργαζομένων για τη χρήση αυτών των μέσων.  

ΣΤ. Ενέργειες – Ενεργοποίηση μέσων. Αφού έχει αποφασιστεί το είδος των μέσων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του βέλτιστου κόστους αλλά και της μέγιστης 

παραγωγικότητας, θα πρέπει να ληφθούν και οι αντίστοιχες αποφάσεις για την ενεργοποίηση 

των μέσων αυτών. Οι αποφάσεις που παίρνονται είναι συλλογικές και λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη η άποψη του εργαζόμενου, ο οποίος άμεσα γνωρίζει καλύτερα πως εκτελείται αυτή η 

εργασία. Π.χ. στην περίπτωση των καμπίνων βαφής καταδείχθηκε ότι ο χρόνος που 

χρειάζεται ο εργαζόμενος να ξαναγεμίσει τον κάδο με χρώμα αφαιρείται από τον παραγωγικό 

χρόνο. Έτσι αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ένας επιπλέον εργαζόμενος, ο οποίος να 

προετοιμάζει και να προσκομίζει τους απαραίτητους κάδους με νέο σμάλτο σε όλες τις 

καμπίνες βαφής. Έτσι δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος που βάφει να διακόψει την εργασία του 

για το λόγο αυτό και να χάνεται παραγωγικός χρόνος.  

Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα πιστόλια βαφής βέλγικης προέλευσης παρουσίαζαν 

προβλήματα και δημιουργούσαν καθυστερήσεις. Αποφασίστηκε λοιπό να αλλάξει η 

επιχείρηση προμηθευτή. Όλες οι παραπάνω ενέργειες καταγράφονται στον Πίνακα 6.9. 

Τέλος, αποδείχτηκε ότι με την ένταξη της τεχνολογίας CIM έγινε πιο διαφανή η λειτουργία 

της παραγωγής και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προβλημάτων πιο αποτελεσματική. 

Διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες λειτουργίας και προοπτικές για το συνολικό εκσυγχρονισμό 

της επιχείρησης. 
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Controlling: Διορθωτικές ενέργειες 

Τι πρέπει να γίνει; Πως πρέπει να γίνει; Ποιος θα το κάνει;  Πότε θα το κάνει; 

Να βελτιωθεί η 

παραγωγικότητα των 

καμπινών βαφής. 

Τοποθετώντας έναν 

επιπλέον εργαζόμενο, 

οποίος θα φροντίζει 

για την τροφοδότηση 

με κάδους βαφής. 

Ένας νέος 

εργαζόμενος που 

θα προσληφθεί και 

θα εκπαιδευτεί γι’ 

αυτήν την εργασία. 

Άμεσα. 

Να αντικατασταθούν 

τα βέλγικα πιστόλια 

βαφής με γερμανικά. 

Θα γίνει έρευνα 

αγοράς, και από τις 

τρεις γερμανικές 

εταιρείες που 

προμηθεύουν 

πιστόλια θα επιλεγεί 

μία. 

Το τμήμα 

προμηθειών 

τεχνικού 

εξοπλισμού. 

Το αργότερο σε μία 

εβδομάδα. 

Πίνακας 6.9: Διορθωτικές ενέργειες 

 

6.5.18 Δράση και Αντίδραση του Controlling 

Λαμβάνοντας υπόψη το Σχήμα 4.31 για τη δράση και αντίδραση η διοίκηση της 

επιχείρησης κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

- Παρελθόν: Στο παρελθόν η επιχείρηση ασχολούνταν με την παραγωγή παραδοσιακών 

προϊόντων, όπως θερμάστρες, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με την κεντρική θέρμανση 

και η επιχείρηση δεν μπορούσε πλέον να στηρίζει την επιβίωσή της σ’ αυτό το προϊόν.  

- Απαιτήσεις – Προκλήσεις: Η επιχείρηση πέρασε μια μεταβατική περίοδο όπου τέθηκαν 

νέοι στόχοι και στράφηκε στην παραγωγή συσκευών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι 

απαιτήσεις της παραγωγής μεταβλήθηκαν, επειδή απαιτούνταν νέος σύγχρονος 

εξοπλισμός και νέες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία CIM. Δημιουργήθηκαν νέες 

προκλήσεις για την επιχείρηση, επειδή απευθύνονταν σε νέο αγοραστικό κοινό και με 

την εξωστρέφεια που ανέπτυξε στράφηκε στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης με 

εξαγωγές στην Ισπανία και Γερμανία, χώρες με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές. 

- Παρόν: Η επιχείρηση κατάφερε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς κι έχει 

κατακτήσει μια αξιόλογη θέση μεταξύ των ανταγωνιστών της. Η παρούσα κατάσταση 

όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμούς. Η επιχείρηση αποφάσισε να διευρύνει το 
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παραγωγικό της πρόγραμμα με συσκευές υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας. 

Αυτό οδηγεί σε μακροχρόνιο σχεδιασμό και νέα χάραξη στρατηγικής. 

- Επίδραση στους στόχους: Για την επίτευξη των στόχων αυτών η επιχείρηση 

αποφάσισε να συνεργαστεί με ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού. 

Ειδικά για την ανάπτυξη συσκευών ηλιακού κλιματισμού αποφασίστηκε η συνεργασία 

με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και με το Γερμανικό 

Ερευνητικό Κέντρο του Freiburg ISE. Με τη βοήθεια αυτών των ερευνητικών κέντρων 

σε συνεργασία με τους μηχανικούς της επιχείρησης τίθεται ως στόχος η κατασκευή μιας 

καινοτόμου συσκευής. Σύμφωνα με τον Μ. Porter, ο στόχος αυτός της διαφοροποίησης 

θα δώσει νέες ευκαιρίες στην επιχείρηση και την επιτυχία αυτής τόσο σε οικονομικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής-οικολογικής καταξίωσης, επειδή η νέα αυτή 

συσκευή δεν θα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια αλλά την ηλιακή ακτινοβολία που 

είναι η καλύτερη μορφή ανανεώσιμης πηγής.  

- Μέλλον: Διαμορφώνονται νέες συνθήκες για το μέλλον της επιχείρησης. Σχεδιάζεται 

κτηριακή και παραγωγική επέκταση της επιχείρησης και δημιουργία θυγατρικών 

εμπορικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια καθώς και συνεργασίες με μεγάλα εμπορικά 

κέντρα της Κεντρικής Ευρώπης. Ήδη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

CLOE, η επιχείρηση θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό cluster με οριζόντια και κάθετη δομή 

(παραγωγή - εμπόριο). Θα εντείνει και θα επεκτείνει τις συνεργασίες με το Δίκτυο 

Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου. Ήδη έχει υπογράψει σύμβαση με τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τη συμμετοχή της επιχείρησης στους Πόλους 

Καινοτομίας, όπου μέσα απ’ το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί η νέα συσκευή ηλιακού 

κλιματισμού. Τέλος, θα επεκταθεί η τεχνολογία CIM εντάσσοντας και άλλα 

υποσυστήματα CIM με στόχο την ολοκληρωμένη διασύνδεση όλων των 

υποσυστημάτων, πράγμα που αποτελεί και τον τελικό στόχο της επιχείρησης. 

 

6.6 Η τεχνολογική υλοποίηση στην επιχείρηση 

6.6.1 Περιγραφή του πληροφορικού συστήματος στη μονάδα επισμάλτωσης  

Το πληροφορικό σύστημα που αναπτύχθηκε είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

παρακολούθησης και διαχείρισης της παραγωγής, το οποίο εξελίχθηκε βάση των εμπειρικών 

και των επιστημονικών μεθόδων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής στην παραγωγική 

μονάδα επισμάλτωσης. Το σύστημα εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε στην συνέχεια και στο 

τμήμα παραγωγής οικιακών συσκευών. Το σύστημα ενσωματώνει την τεχνολογία FLEXPRO 

που δημιουργεί με συστηματικό τρόπο αναγνωριστικά στοιχεία σύνθετων διεργασιών και 
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δομών σε μορφή Bar code. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη η αυτοματοποίηση στην 

συλλογή δεδομένων μέσα από το παραγωγικό περιβάλλον της βιομηχανικής μονάδος. Το 

λογισμικό Dx-Machina που χρησιμοποιήθηκε, έχει δυναμική λειτουργία παρακολούθησης 

και μπορεί να παρακολουθεί τις επί μέρους φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας σε Online 

και Real Time δομή, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της παραγωγής και αποτυπώνοντας 

όλα τα τρέχοντα στοιχεία που διαμορφώνουν την παραγωγικότητα. Επίσης γίνεται σύγκριση 

με την επιθυμητή παραγωγικότητα, η οποία έχει καθοριστεί από το τμήμα κοστολόγησης της 

επιχείρησης. Έτσι εάν χρειαστούν αλλαγές και διορθωτικές παρεμβάσεις, τότε αυτές μπορούν 

να γίνουν άμεσα. Το σύστημα λειτουργεί σαν τεχνολογικό σύστημα αυτομάτου λειτουργίας, 

με διαρκή παρακολούθηση του επιθυμητού-πραγματικού, με τη βοήθεια του παρακάτω 

μπλοκ διαγράμματος (Σχήμα 6.5). 

Στο ρυθμιστή εμπεριέχονται όλες οι ενέργειες αυτόματες ή μη, που πραγματοποιούνται 

με την επέμβαση των αρμοδίων της παραγωγής (ανθρώπινος έλεγχος), με στόχο την άμεση 

αποκατάσταση της ισορροπίας στο σύστημα παραγωγής. Οι εξωτερικές παρεμβολές είναι 

απρογραμμάτιστες και απρόοπτες π.χ. βλάβες μηχανημάτων, διακοπή ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας από Δ.Ε.Η., απρόοπτη απουσία εργαζομένου κ.τ.λ.. 

 
Σχήμα 6.5: Διάγραμμα Συστήματος Ελέγχου 

 

6.6.1.1 Λειτουργίες του συστήματος 

 Η δομή του πληροφορικού συστήματος, περιλαμβάνει τις εξής   λειτουργίες: 
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− Δημιουργία αναλυτικού αρχείου των παραγωγικών πόρων όπως μηχανές, ρομπότ, 

εργαλεία, θέσεις παραγωγικής εργασίας, ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και της 

διαθεσιμότητας χρησιμοποίησης τους. 

− Δημιουργία αρχείου όλων των πελατών, των προϊόντων, και των Α’ και Β’ υλών. 

Υποστήριξη συνδυαστικών τρόπων παραγωγής καθώς επίσης και συμπαραγωγής 

διαφορετικών προϊόντων. Δημιουργία φασεολογίων κατεργασίας των εξαρτημάτων–

προϊόντων με ιεραρχική δομή των συνταγολογιών του σμάλτου επίστρωσης. 

− Έκδοση εντολών παραγωγής και προετοιμασίας των θέσεων παραγωγής καθώς και 

εκτύπωση συνοδευτικών εγγράφων για την υποβοήθηση στη συλλογή των 

παραγωγικών δεδομένων. Εάν αυτό απαιτείται για την αύξηση  της παραγωγικότητας, 

γίνεται κατανομή της παραγωγής σε περισσότερες από μια παρτίδες, για τη βελτίωση 

της ιχνηλασιμότητας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δοθεί προτεραιότητα συγχρόνως 

σε περισσότερους πελάτες, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις τους και στοχεύοντας 

στη βέλτιστη ευελιξία της παραγωγής.    

− Δημιουργία και τήρηση αναλυτικών πολυεπιπέδων ιστορικών αρχείων με 

συγκριτικά πρότυπα και απολογιστικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται και για 

την αξιολόγηση αποδοτικότητας των εργαζομένων (αρχείο παρτίδων/υποπαρτίδων, 

αρχείο φάσεων, αρχείο εργασιών ανά φάση, αρχείο διακοπών και βλαβών ανά 

εργασία, αρχείο απασχόλησης προσωπικού εργασίας).   Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αιτιών που δημιουργούν ποιοτικά 

προβλήματα αλλά και για την ανίχνευση προέλευσης τους. 

− Υποστήριξη της αυτόματης συλλογής στοιχείων μέσω των συσκευών-

συγκεντρωτών και μέσω δικτύων τερματικών (CIM Terminals), τα οποία είναι 

τοποθετημένα σε κάθε θέση παραγωγικού εργαζόμενου. π.χ. σε κάθε καμπίνα βαφής–

επισμάλτωσης. 

− On line και Real Time παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών ανά θέση 

εργασίας, παρακολούθηση και προβολή λεπτομερών παραγωγικών στοιχείων. Η on 

line λειτουργία εξασφαλίζεται με δικτυακή δομή Η/Υ και συσκευών συλλογής 

δεδομένων (CIM Terminals) και η Real-Time λειτουργία εξασφαλίζεται με την 

συνεχή σάρωση στα Terminals από το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Όλα τα 

στοιχεία παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο control-room, όπου ο υπεύθυνος 

της παραγωγής έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στην 
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παραγωγική διαδικασία (π.χ. μπορεί να παρακολουθεί και να στέλνει μηνύματα 

γραπτού κειμένου, ηχητικά, ή αναγγελίας μέσω μεγαφώνου). 

− Σύστημα κυλιόμενου χρονοπρογραμματισμού των εντολών παραγωγής σε γραφικό 

περιβάλλον με ραβδογράμματα εξέλιξης της παραγγελίας και δυνατότητα δημιουργίας 

διαφορετικών σεναρίων προτεραιότητας εκτέλεσης παραγγελίας και με παράλληλη 

βελτιστοποίηση ευελιξίας του παραγωγικού προγράμματος. Έτσι μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος, ο οποίος θα υπολογίζει την βέλτιστη περαίωση των 

παραγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη  το ελάχιστο κόστος, την βέλτιστη ευελιξία 

εκτέλεσης παραγγελιών, τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων ικανοποίησης πελατών, τον 

τρόπο πληρωμής, το Logistics των μεταφορών, τα αποθέματα  των Α΄ και Β΄ υλών, 

την αλλαγή χρώματος στην καμπίνα βαφής και πολλές άλλες παραμέτρους που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. 

− Παρακολούθηση των αποθεμάτων και των απαιτούμενων παραγγελιών Α΄ και Β΄ 

υλών, με δυνατότητες προετοιμασίας συσκευασιών με αναγνωριστικά στοιχεία κατά 

την παραλαβή, π.χ. προετοιμασίας συνταγών διαφόρων χρωμάτων και ποιότητας 

υγρού σμάλτου. 

− Παρακολούθηση των αναλώσεων των υλικών ανά εργασία και φάση παραγωγής, 

με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της αποθήκης, π.χ. σε κάθε καμπίνα υπάρχει 

κάδος με συγκεκριμένη συνταγή και περιεχόμενο. Μπορεί να υπολογισθεί η βέλτιστη 

ποσότητα, η οποία πρέπει να επιστρώνεται ανά είδος συσκευής-προϊόντος, ανάλογα 

με τις διαστάσεις της συσκευής προϊόντος και τον υπολογισμό της βέλτιστης 

ποσότητας που πρέπει να παραχθεί με την συγκεκριμένη ποσότητα υλικού του κάθε 

κάδου, στην αντίστοιχη καμπίνα βαφής. Έτσι μπορεί να αξιολογηθεί ο κάθε 

εργαζόμενος και να δοθούν κίνητρα για την ποιοτική ποσοτική επίστρωση του κάθε 

τεμαχίου-παρτίδας των προς βαφή εξαρτημάτων. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι λόγω 

της ιδιομορφίας της παραγωγικής διαδικασίας, η ποσότητα που επιστρώνεται σε κάθε 

εξάρτημα–συσκευή είναι πολύ βασική παράμετρος  στην ποιότητα της επισμάλτωσης. 

Μικρή ποσότητα οδηγεί στο κάψιμο της επιφάνειας, με αποτέλεσμα την 

αναγκαιότητα επαναβαφής με τα συνοδευτικά ποιοτικά προβλήματα, ενώ η 

μεγαλύτερη ποσότητα έχει σαν αποτέλεσμα το ξεφλούδισμα κατά το ψήσιμο, με 

συνοδευτικά ποιοτικά προβλήματα, ενώ συγχρόνως γίνεται κατασπατάληση υλικού με 

επιπτώσεις στο κοστολόγιο του εξαρτήματος-συσκευής. Η αυτόματη παρακολούθηση 

της ποσότητας επίστρωσης γίνεται με τον υπολογισμό της εναπομένουσας ποσότητας 
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στον κάδο με χωρητικά αισθητήρια, τα οποία δίνουν σήματα τηλεμετρίας προς το 

πληροφορικό σύστημα. Αυτή η τεχνολογία αφορά τα αισθητήρια και γίνεται με την 

μετάδοση ηλεκτρικού σήματος 4-20mΑ στις κάρτες του PLC. Επίσης είναι δυνατή η 

παρακολούθηση της αποθεματοποίησης έτοιμων και ημιέτοιμων  προϊόντων και 

παράλληλη αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης. 

− Έκδοση αναγνωριστικών ετικετών με Bar-Code για την συσκευασία και για την 

περαιτέρω χρησιμοποίηση αυτών στην αυτόματη τιμολόγηση των προϊόντων. Έτσι 

επιτυγχάνεται η κατάργηση της λίστας αποστολής και ο καθορισμός του τρόπου 

φόρτωσης των μεταφορικών μέσων στο γραφείο κίνησης με στόχο την 

βελτιστοποίηση του κόστους διακίνησης-μεταφοράς προς τους πελάτες. Δημιουργία 

αλγορίθμου δρομολογίων με την βοήθεια ψηφιοποιημένου χάρτη δρομολογίων. 

− Παρακολούθηση της αποθήκης με όλα τα αποθηκευμένα προϊόντα μέσω 

αναρτημένων καρτελών Bar Code. 

− Παρακολούθηση και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών με δυνατότητα 

ευέλικτης δυναμικής επιλογής ποσοτήτων, ανάλογα με τις επιθυμίες των πελατών και 

του προγράμματος Logistics, για την μείωση του κόστους μεταφοράς. Δημιουργία 

αλγορίθμου για την εκτέλεση προγράμματος φόρτωσης των φορτηγών αυτοκινήτων 

και προγραμματισμού δρομολογίων.  Αυτοματοποίηση των φορτώσεων από την 

φυσική αποθήκη με φορητές συσκευές-τερματικά και την χρήση αυτών για την 

αυτοματοποίηση της τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών διακίνησης των 

προϊόντων (Τιμολόγια- Δελτία αποστολής).  

 

6.6.1.2 Η Δομή Του Πληροφορικού Συστήματος 

Η  δομή του συστήματος από πλευράς Hardware, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

διάταξη (Σχήμα 6.6), αποτελείται από:  
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Σχήμα 6.6: Δομή του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης 

Α) Τον κεντρικό Server, ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες του συστήματος. 

Έχει αποθηκευμένα όλα τα στοιχεία της παραγωγής και το αναπτυχθέν λογισμικό του 

συστήματος Διοίκησης Παραγωγής. 

Β) Δύο υπολογιστές (clients), οι οποίοι διαχειρίζονται όλα τα στοιχεία του 

προγράμματος σε κάθε παραγωγική μονάδα ξεχωριστά. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 

δύο ανεξάρτητα τμήματα παραγωγής: 

α) Τμήμα Επισμάλτωσης  

β) Τμήμα Οικιακών Συσκευών 

Γ) Το συγκεντρωτή των στοιχείων ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 100 CIM-

Terminals για αντίστοιχες 100 θέσεις εργασίας. 

Δ) CIM-Terminals τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κάθε θέση εργασίας και 

αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο που εργάζεται στην θέση αυτή. 

   

6.6.1.3 Εγκατάσταση 
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Η εγκατάσταση και καλωδίωση του συστήματος έχει γίνει με δίκτυο Ethernet. Όλα τα 

στοιχεία των θέσεων εργασίας παρακολουθούνται από το control-room, ξεχωριστά για κάθε 

παραγωγικό τμήμα.  

 

6.6.1.4 Χρήση λογισμικού  

Το λογισμικό χρησιμοποιεί συστηματικό τρόπο για την παρουσίαση των δεδομένων, 

την εισαγωγή στοιχείων και τον χειρισμό λειτουργιών.  

 

6.6.1.5 Λειτουργία του Συστήματος 

Σε κάθε θέση εργασίας υπάρχει ένα CIM-Terminal Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής 

MMI. Ο κάθε εργαζόμενος, όταν προσέρχεται στην θέση εργασίας του, περνάει με μια 

μαγνητική κάρτα τα στοιχεία του, τα οποία αντιστοιχούν στο λογιστήριο με τα πλήρη 

μισθολογικά του στοιχεία κ.τ.λ., πληκτρολογεί στο Terminal την εργασία που του έχει 

ανατεθεί να εκτελέσει εκείνη την ημέρα, π.χ. τι εξάρτημα θα επεξεργαστεί και για ποιον 

πελάτη είναι αυτό το εξάρτημα και οτιδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται για την παραγωγή 

αυτή. 

Αυτόματα το σύστημα συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες από όλες τις θέσεις 

εργασίας και αποστέλλει προς το Terminal όλες τις λεπτομέρειες της εκάστοτε παραγωγικής 

φάσης, π.χ. πρότυπους χρόνους παραγωγής, χρώμα επίστρωσης, πρότυπες ποσότητες 

χρώματος κ.τ.λ. Κάθε φορά που ο εργαζόμενος ολοκληρώνει μια φάση εργασίας πιέζει ένα 

μπουτόν και δίνει την πληροφορία στο σύστημα ότι αυτή η φάση έχει ολοκληρωθεί. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε ON LINE και σε REAL-TIME τις τρέχουσες πληροφορίες 

από όλες τις θέσεις εργασίας στον κεντρικό υπολογιστή στο CONTROL ROOM. Έτσι 

μπορούμε να υπολογίσουμε  την τρέχουσα κοστολόγηση του προϊόντος ανά πάσα στιγμή και 

να βγάζουμε κοστολόγια ημέρας, απολογιστικά και να τα συγκρίνουμε με τα 

προϋπολογιστικά. Εάν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες, αυτές μπορούμε  να τις 

αντιληφθούμε, να τις καταγράψουμε και να τις υλοποιήσουμε άμεσα. 

Η καινοτομία  στην λειτουργία αυτή είναι ότι μπορούν  να λειτουργούν πολλά 

διαφορετικά συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής (διαφορετικών 

επιχειρήσεων) και το ένα να μεταφέρει στο άλλο στοιχεία  διαθεσιμότητας εργαζομένων, 

μηχανών, πρώτων υλών  κ.τ.λ. Το κεντρικό σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου 

παραγωγής θα συμπεριλαμβάνει όλες τις επιμέρους παραγωγικές μονάδες και θα στοχεύει 

στην αξιοποίηση και την βέλτιστη παραγωγικότητα όλων των μέσων παραγωγής όλων των 

παραγωγικών μονάδων (βλέπε Virtual Factory). Έτσι θα αποφεύγονται νεκροί χρόνοι 
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μηχανημάτων, νεκροί χρόνοι ανθρώπινου δυναμικού και καλύτερη εκτέλεση παραγγελιών. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα περιγράφεται στην παράγραφο 6.7. 

 

6.6.2 Σύστημα αυτοματισμού επισμαλτώσεως Μπόιλερς 

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια για τη συνάρτηση μεταξύ 

παραγωγικότητας και ευελιξίας, διαπιστώνουμε ότι αυτές είναι μεταβλητές αντιστρόφως 

ανάλογες. Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Στην 

εταιρία που εξετάζεται και συγκεκριμένα στο Τμήμα επισμάλτωσης των Μπόιλερς, το 

πρόβλημα αυτό απασχόλησε την επιχείρηση επί σειρά ετών. Οι ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζονται στην παραγωγή, ο συνδυασμός βέλτιστης ευελιξίας - μέγιστης 

παραγωγικότητας και συγχρόνως η διασφάλιση της ποιότητας ήταν ένα δυσεπίλυτο 

πρόβλημα. Η παραγωγική διαδικασία περιγράφεται παρακάτω συνοπτικά: 

Για την επισμάλτωση χρησιμοποιείται βιομηχανικός αυτόματος φούρνος συνεχούς 

ροής, με μεταφορική αλυσίδα που μεταφέρει τα Μπόιλερς προς επισμάλτωση στο εσωτερικό 

του φούρνου, όπου επικρατεί θερμοκρασία 850οC. Η απαιτούμενη ισχύς θερμότητας 

παράγεται από 17 καυστήρες που είναι κατανεμημένοι στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας. Οι 

καυστήρες είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και η θερμοκρασία στη κάθε ομάδα ρυθμίζεται 

από έναν ηλεκτρονικό PID ρυθμιστή. Ο PID ρυθμιστής έχει σαν σήμα εισόδου την τάση σε 

mV, που παράγεται από ένα θερμοστοιχείο χρωμίου-νικελίου, που είναι τοποθετημένο εντός 

του βιομηχανικού φούρνου, στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας. Υπάρχουν τρία θερμοστοιχεία, 

ένα για κάθε ομάδα καυστήρων τα οποία ελέγχουν την θερμοκρασία σε τρία διαφορετικά 

σημεία της ζώνης υψηλής θερμοκρασίας. Ο κατασκευαστής του φούρνου (γερμανική 

κατασκευαστική εταιρία) έχει προβλέψει ένα καταγραφικό τριών ζωνών για την 

παρακολούθηση των θερμοκρασιών στα τρία διαφορετικά σημεία του φούρνου. Οι 

θερμοκρασίες ανιχνεύονται από τα τρία θερμοστοιχεία και αυτά μεταφέρουν το ηλεκτρικό 

σήμα στους PID ρυθμιστές.  

Το κινητήριο σύστημα αποτελείται από ασύγχρονο κινητήρα κλωβού και από 

βοηθητικό μικρό κινητήρα για την ρύθμιση ταχύτητας της αλυσίδας. Η ρύθμιση της 

ταχύτητας γίνεται μηχανικά μεταβάλλοντας τη διάμετρο μετάδοσης κίνησης μέσω ιμάντα, σε 

κωνικό άξονα μεταβλητής διαμέτρου. 

Σε αυτό το παραγωγικό σύστημα εφαρμόστηκε η τεχνολογία CIM ως εξής: 

α) Εγκατάσταση inverter της εταιρίας ABB, για την τροφοδοσία του κινητήρα της 

κίνησης της αλυσίδας, πλήρως προγραμματιζόμενο με μικροϋπολογιστή και με δυνατότητα 

συνεργασίας με PLC.  



 304

β) Εγκατάσταση PLC της εταιρίας TELEMECANICOUE που συνεργάζεται με τον 

inverter. 

γ) CIM-TERMINALS. 

δ) Λογισμικό SCADA για την παρακολούθηση και καταγραφή των θερμοκρασιών με 

δημιουργία ειδικού monitoring. 

ε) Σύστημα φωτοκύτταρων ανίχνευσης μεγέθους Μπόιλερ.  

Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγικής 

διαδικασίας της επισμάλτωσης: Αφού γίνει η επίστρωση λεπτού στρώματος γυαλιού στο 

εσωτερικό της επιφάνειας του Μπόιλερ στο ρομποτικό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται 

από τρία αυτόνομα ρομπότ επίστρωσης, τα Μπόιλερ μεταφέρονται και κρεμιούνται στην 

αλυσίδα του φούρνου. Η περιγραφή του αυτοματισμού του ρομποτικού συστήματος, που 

αποτελεί ένα υποτμήμα της τεχνολογίας CIM και ανήκει στο πεδίο CAM, ξεπερνάει τα όρια 

αυτής της εργασίας και δεν αναφέρεται. Στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε στην 

περιγραφή του αυτοματισμού του βιομηχανικού φούρνου, όπως αυτός μετατράπηκε και 

εντάχτηκε στο πεδίο CAM της τεχνολογίας CIM, πλήρως διασυνδεδεμένος και 

ολοκληρωμένος. Το σύστημα αυτό έπρεπε να συνδυάσει τους τρεις στόχους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω: ευελιξία, παραγωγικότητα και ποιότητα. 

Ευελιξία: σε μια παραγωγική μονάδα, μικρομεσαίου μεγέθους με 50 εργαζόμενους 

όπως η παρούσα εταιρία, δεν υπάρχει η δυνατότητα μαζικής παραγωγής του ίδιου προϊόντος, 

λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης ζήτησης. Τα Μπόιλερς, τα οποία πρέπει να 

επισμαλτωθούν, είναι διαφόρων χωρητικοτήτων από 10 λίτρα έως 200 λίτρα. Αυτό 

δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις στη διαδικασία ψησίματος στο φούρνο, λόγω 

διαφορετικού βάρους που έχουν τα διαφορετικά μεγέθη Μπόιλερς. Κατά τη διάρκεια του 

ψησίματος το γυαλί λιώνει και εισέρχεται στους πόρους του μετάλλου. Αν αυτό γίνει σε 

χαμηλότερη από την επιτρεπτή  θερμοκρασία, τότε δεν ολοκληρώνεται το λιώσιμο και 

παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα, ενώ εάν η θερμοκρασία υπερβεί τα επιθυμητά όρια 

τότε καίγεται η επιφάνεια με τη δημιουργία επίσης σημαντικών ποιοτικών προβλημάτων. 

Άρα θα πρέπει να υπολογιστεί  εκείνη η ταχύτητα κίνησης της αλυσίδας, η οποία να λαμβάνει 

υπόψη το μέγεθος των Μπόιλερς (διαφορετικά μεγέθη – ευελιξία) αλλά συγχρόνως να 

διατηρείται η θερμοκρασία μέσα στα επιθυμητά όρια 830-865οC.  

Παραγωγικότητα: η ταχύτητα της αλυσίδας καθορίζει τον αριθμό των διερχομένων 

μέσα από το φούρνο Μπόιλερς. Εάν η ταχύτητα είναι μικρή, μειώνεται η παραγωγή, επειδή 

αυξάνεται ο χρόνος παραμονής των Μπόιλερς μέσα στον φούρνο και έτσι μειώνεται η 

παραγωγικότητα της εγκαταστάσεως. Αν αυξηθεί η ταχύτητα της αλυσίδας, αυξάνεται η 
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παραγωγικότητα, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην επαρκέσει ο χρόνος παραμονής των 

Μπόιλερς στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας και να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στην 

ποιότητα. Ο αλγόριθμος αυτοματισμού θα πρέπει λοιπόν να υπολογίζει και να επιλέγει την 

κατάλληλη ταχύτητα, για την μέγιστη παραγωγικότητα.  

Ποιότητα: το σύστημα αυτό, ως ολοκληρωμένο διασυνδεδεμένο υποσύστημα CIM, 

διασφαλίζει την ποιότητα, διότι ο αλγόριθμος αυτοματισμού συνδυάζει την ευελιξία και την 

παραγωγικότητα συνδέοντας συγχρόνως και την ποιότητα. Ο χρόνος παραμονής του Μπόιλερ 

στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας είναι περίπου 8-10 λεπτά ανάλογα με το μήκος της ζώνης. Ο 

χρόνος παραμονής υπολογίζεται από την ταχύτητα κίνησης της αλυσίδας που στη συνέχεια 

ελέγχεται από τον inverter μέσω του PLC. Θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη ταχύτητα, η 

οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάρους-μεγέθους των Μπόιλερς, που κινούνται μέσα 

στον φούρνο. Σωστός χρόνος παραμονής στη σωστή θερμοκρασία διασφαλίζουν την μέγιστη 

ποιότητα.  

Τα τρία παραπάνω περιγραφόμενα μεγέθη αποτελούν τις τρεις μεταβλητές στον 

αλγόριθμο αυτοματισμού που θα πρέπει να βρίσκει την βέλτιστη τιμή σε κάθε μεταβλητή. 

Αυτό έχει υλοποιηθεί ως εξής:  

Καταρχήν στη θέση που βρίσκεται ο εργαζόμενος της αλυσίδας του φούρνου υπάρχει 

ένα CIM-Terminal. Ο εργαζόμενος περνάει τα στοιχεία του, τα στοιχεία του πελάτη και τον 

τύπο του Μπόιλερ (μέγεθος, με ή δίχως σερπαντίνα, με διπλό μανδύα κτλ.). Τα στοιχεία αυτά 

περνούν και μεταφέρονται αυτόματα μέσω του δικτύου CIM στο κεντρικό monitoring room 

που παρακολουθεί την παραγωγή μέσω του συστήματος PPC (προγραμματισμός και έλεγχος 

παραγωγής).  

Στην αρχή της αλυσίδας υπάρχει διάταξη φωτοκύτταρων που ανιχνεύει το μέγεθος του 

κάθε Μπόιλερ. Διαθέτει κατακόρυφη διάταξη φωτοκύτταρων για την ανίχνευση του μήκους 

και οριζόντια διάταξη φωτοκύτταρων για την ανίχνευση της διαμέτρου του Μπόιλερ. Αυτές 

οι δύο μετρήσεις καθορίζουν το μέγεθος και την χωρητικότητα του Μπόιλερ (π.χ. 160 

λίτρων). Οι μετρήσεις αυτές μεταφέρονται σε ψηφιακή μορφή στο PLC, το οποίο υπολογίζει 

την καταρχήν ενδεδειγμένη ταχύτητα της αλυσίδας και υπολογίζει και την απόσταση μέχρι το 

Μπόιλερ να εισέλθει στον φούρνο. Έτσι προετοιμάζει την αλλαγή ταχύτητας που θα 

χρειαστεί να γίνει, όταν τα Μπόιλερ θα εισέλθουν στον φούρνο. Όταν τα Μπόιλερ θα 

βρίσκονται στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας, ο αλγόριθμος αυτοματισμού ρυθμίζει αυτόματα 

την ταχύτητα της αλυσίδας κάνοντας μικροδιορθώσεις. Με τις αναλογικές εισόδους το PLC 

επιβλέπει τις τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες, στις τρεις διαφορετικές ζώνες. Στην Α όπου 

εισέρχονται τα Μπόιλερ σχετικά κρύα, στη Β όπου έχει αναπτυχθεί η θερμοκρασία τους 
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πλήρως και στην Γ όπου η θερμοκρασία διατηρείται ακόμα σταθερή μέχρι την έξοδο των 

Μπόιλερς από αυτήν. 

Το PLC παρακολουθεί την δυναμική συμπεριφορά των θερμοκρασιών. Εάν η πτώση 

της θερμοκρασίας γίνεται με μεγάλη κλίση της χαρακτηριστικής δηλαδή μεγάλη εφφ, τότε 

μειώνει σταδιακά την ταχύτητα τις αλυσίδας δίνοντας στην αναλογική έξοδο μικρότερη 

ένταση (4-20 mA). Η λειτουργία δεν είναι ON – OFF αλλά λειτουργεί ως PID ρυθμιστής, 

αυτό σημαίνει ότι προβλέπει την συμπεριφορά και ενεργεί πριν δημιουργηθεί η πτώση της 

θερμοκρασίας.  

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η θερμοκρασία έχει μια ταχεία δυναμική 

αύξηση, τότε αυξάνει την ταχύτητα της αλυσίδας ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβεί κατά 

πολύ την επιθυμητή και δημιουργήσει ποιοτικά προβλήματα (κάψιμο) της επίστρωσης 

γυαλιού (Σχήμα 6.7). 

Αυτό επιτυγχάνεται, με τον συνεχή υπολογισμό στο PLC της δυναμικής συμπεριφοράς 

της χαρακτηριστικής. Οι ρυθμιστές PID αναλαμβάνουν την διατήρηση της θερμοκρασίας στα 

επιθυμητά επίπεδα και αν αυτό δεν επιτευχθεί τότε γίνονται διορθωτικές ενέργειες μέσω της 

μεταβολής της ταχύτητας της αλυσίδας.  

 
Σχήμα 6.7: Χαρακτηριστική θερμοκρασίας – χρόνου 

Η μεταβολή της ταχύτητας γίνεται από τον inverter που δέχεται στην αναλογική του 

είσοδο 4-20  mA της εξόδου του PLC. Επίσης ο inverter με τον κατάλληλο προγραμματισμό 

επιβλέπει τα ηλεκτρικά μεγέθη του κινητήρα και προστατεύει αυτόν από υπέρβαση του 

ονομαστικού ρεύματος και μειωμένης τάσης τροφοδοσίας. Παράλληλα ο inverter καθορίζει 

και την ράμπα εκκίνησης του κινητήρα διατηρώντας το ρεύμα εκκινήσεως σε χαμηλά 

επίπεδα. Η ράμπα εκκινήσεως χαρακτηρίζεται από την εφφ (Σχήμα 6.8). 
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Σχήμα 6.8: Ράμπα επιτάχυνσης κινητήρων 

Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών μεταφέρονται μέσω του δικτύου του εργοστασίου 

στον κεντρικό Η/Υ και εκεί γίνεται η έγχρωμη απεικόνιση τους. Έτσι γίνεται δυνατή η εξ 

αποστάσεως παρακολούθηση των θερμοκρασιών σε on-line και real-time λειτουργία. Επίσης 

καταγράφεται ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, όλο το ιστορικό καταγραφής θερμοκρασιών για 

την διαπίστωση πιθανών ποιοτικών προβλημάτων, που προήλθαν από ανεπίτρεπτες 

αποκλίσεις των θερμοκρασιών.  

Η παραπάνω διάταξη αυτοματισμού αποτελεί μία πρότυπη εφαρμογή της τεχνολογίας 

CIM, σε πλήρως διασυνδεδεμένο δίκτυο και με ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

υποσυστημάτων.  

Συνδυάζει και υλοποιεί τους 3 στόχους της επιχείρησης που είναι η ευελιξία, η 

παραγωγικότητα και η ποιότητα. Η ανάπτυξη του αλγόριθμου αυτοματισμού είναι μία 

πρωτότυπη ερευνητική εργασία, η οποία προήλθε από την μακροχρόνια εμπειρία και 

παρατήρηση της εγκατάστασης και έχει επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην 

επιχείρηση. Η αναλυτική περιγραφή του αλγόριθμου αυτοματισμού και το υπολογιστικό 

πρόγραμμα που έχει συγγραφεί με ειδική γλώσσα προγραμματισμού PLC, ξεπερνάει τα όρια 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Υπάρχει όμως η δυνατότητα επιδείξεως της όλης 

εγκατάστασης στην συγκεκριμένη εταιρία.  

 

6.7 Προτάσεις εφαρμογής των νέων μοντέλων ανταγωνιστικότητας 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκαν νέα μοντέλα, τα οποία είναι σε εξέλιξη για την 

αντιμετώπιση του ολοένα και πιο έντονου ανταγωνισμού. Ιδέες παρμένες από τα 

συγκεκριμένα μοντέλα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην εταιρία, η οποία εξετάστηκε σαν 

μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα μελετήθηκε και πρόκειται να υλοποιηθεί η συνεργασία 
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των εταιριών (Α) η εταιρεία στην οποία εφαρμόστηκαν όλα τα παραπάνω (Β) μια εταιρεία 

κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων και (Γ) μια εταιρεία κατασκευής ραούλων. Οι εταιρίες 

(Β) και (Γ) πρόκειται να εγκαταστήσουν το ίδιο πρόγραμμα προγραμματισμού και ελέγχου 

παραγωγής που αναπτύχθηκε στην εταιρεία (Α) και μέσω του Διαδικτύου η κάθε επιχείρηση 

θα έχει πρόσβαση και να παρακολουθεί ON LINE και σε REAL TIME την ροή της 

παραγωγής της άλλης. Σε περίπτωση που στην μια επιχείρηση προκύψει στενωπός στα 

παραγωγικά μέσα, επειδή και οι τρεις επιχειρήσεις έχουν και ίδια αλλά και 

αλληλοσυμπληρούμενα μηχανήματα, θα μπορεί ένα μέρος της παραγωγής να μεταφερθεί 

στην άλλη. Λόγω δε και της μικρής απόστασης μεταξύ των τριών επιχειρήσεων, αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με μεγάλη ευελιξία και πολύ μικρό κόστος μεταφοράς. Αυτό αποτελεί 

σημαντική καινοτομία στην παραγωγή και δημιουργεί σημαντικά πλεονεκτήματα και στις 

τρεις επιχειρήσεις.  

Επίσης ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές 

επιχειρήσεις είναι η ομοιόμορφη και σταθερή χρήση των μηχανημάτων. Αυτό εξαρτάται 

όμως από την ζήτηση των προϊόντων και δεν μπορεί να επιτευχθεί σχεδόν ποτέ. Με την 

ανταλλαγή παραγωγικών δεδομένων, βασιζόμενη στο πληροφορικό σύστημα που έχει 

αναπτυχθεί μπορεί να επιτευχθεί βελτιστοποίηση στην αξιοποίηση και χρήση του 

παραγωγικού εξοπλισμού και των τριών επιχειρήσεων. Εάν αυτό επεκταθεί και σε 

περισσότερες επιχειρήσεις, τότε υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη σε όλες τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η τεχνολογία CIM δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα σε κάθε επιχείρηση γίνεται ο σχεδιασμός προθεσμιών και 

δυναμικότητας, ο οποίος αφορά το σχεδιασμό της πορείας των εντολών με βάση τις χρονικές 

προθεσμίες και τη δυναμικότητα. Ο καθορισμός των χρονικών ορίων των διαδρομών 

σχετίζεται με την εντολή κατά το σχεδιασμό και δεν λαμβάνει υπόψη του τα όρια της 

δυναμικότητας. Αντίθετα, κατά το χρονικό καθορισμό της δυναμικότητας λαμβάνεται υπόψη 

η περιορισμένη προσφορά σε δυναμικότητα των θέσεων εργασίας.  

Σε μια πρώτη φάση αθροίζεται ανά περίοδο η αναγκαία δυναμικότητα των όμοιων 

θέσεων εργασίας για κάθε φάση κατεργασίας. Συνήθως η εκκίνηση γίνεται με τα 

διαγράμματα οπισθοπορείας και προσδιορίζονται έτσι τα πλέον καθυστερημένα χρονικά όρια.  

Αν είναι δεδομένη και η ποσότητα της εντολής παραγωγής, τότε προσδιορίζεται και το 

μέγεθος της απασχόλησης κάθε θέσεως εργασίας ή ακόμη και των ομάδων θέσεων εργασίας 

(Σχήμα 6.9). Αυτή την αναγκαία δυναμικότητα πρέπει να την αντιπαραβάλει κανείς με την 

πραγματικά διαθέσιμη κανονική δυναμικότητα. Η κανονική δυναμικότητα ΚΔ ανά περίοδο 

για μια ομάδα θέσεων εργασίας υπολογίζεται από τον τύπο:  
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Σχήμα 6.9: Χρονικός καθορισμός δυναμικότητας 
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ALT
100

⋅Ν=ΚΔ  

Ν πλήθος εργατών ή μηχανών 

Τ συνολικός χρόνος απασχόλησης ανά σχεδιασμένη περίοδο 

L ο μέσος βαθμός απόδοσης 

Α ο μέσος συντελεστής εκμετάλλευσης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις απώλειες χρόνου 

λόγω μικροβλαβών και εργασιών συντήρησης. 

Κατά κανόνα θα εμφανιστούν διαφορές μεταξύ της αναγκαίας δυναμικότητας και της 

κανονικής δυναμικότητας. Αυτές οι διαφορές πρέπει να εξομαλυνθούν με την εναρμόνιση της 

δυναμικότητας (Πίνακας 6.10). Έτσι, αν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προκύπτει 

υποαπασχόληση ή υπερκάλυψη της δυναμικότητας, τότε κατά το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

της δυναμικότητας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προσαρμογή της δυναμικότητας. Για 

τη βραχυπρόθεσμη εναρμόνιση συνιστάται η μέθοδος της εξίσωσης της δυναμικότητας 

(Schmid [129]). 

Εναρμόνιση υπάρχουσας και απαιτούμενης δυναμικότητας 
με 

Προσαρμογή δυναμικότητας Εξίσωση δυναμικότητας 

Προσαρμογή της υπάρχουσας 

δυναμικότητας προς την απαιτούμενη 

δυναμικότητα 

Αύξηση δυναμικότητας 

π.χ. – υπερωρίες 

– πρόσληψη προσωπικού και μέσων 

παραγωγής 

 

Ελάττωση δυναμικότητας 

π.χ. – ελάττωση χρόνου εργασίας 

– κατάργηση θέσεων εργασίας 

Εξίσωση της απαιτούμενης δυναμικότητας 

με την υπάρχουσα δυναμικότητα 

 

Χρονική εξίσωση 

π.χ. – πρόταξη προθεσμιών 

– καθυστέρηση προθεσμιών 

– αλλαγή ποσοτήτων εντολής 

 

Τεχνολογική εξίσωση 

π.χ. – εκτροπή προς άλλες θέσεις εργασίας 

 

Πίνακας 6.10: Εναρμόνιση υπάρχουσας και απαιτούμενης δυναμικότητας 

Όταν η επιχείρηση λειτουργεί αυτόνομα και δεν υπάρχουν συνεργασίες με άλλες 

ομοειδείς, τότε στο χρονισμό δυναμικότητας θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και αλλαγές 

με τη μέθοδο εξίσωσης της δυναμικότητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.9. Με τη δημιουργία 

όμως συνεργασιών (π.χ. δομής cluster), όπως στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ των τριών 
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επιχειρήσεων, τα συστήματα PPC μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε όταν 

απαιτείται μεγαλύτερη φόρτιση μηχανών από τη μία εταιρία να αναλαμβάνει την 

πλεονάζουσα παραγωγή η άλλη. Και αντιστρόφως όταν υπάρχει υπολειτουργία της μιας 

επιχείρησης, αυτή να διαθέτει τον παραγωγικό χρόνο των μηχανημάτων στην άλλη 

επιχείρηση. Έτσι αυξάνεται συγχρόνως η παραγωγικότητα και μειώνεται το κόστος 

παραγωγής σ’ όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να βρίσκονται κοντά οι δύο 

επιχειρήσεις και να διαθέτουν συμβατό παραγωγικό εξοπλισμό. Αυτό ισχύει στην περίπτωση 

των τριών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Κοζάνης σε 

απόσταση ενός χιλιομέτρου η μια από την άλλη κι έχουν παρόμοιο συμβατό παραγωγικό 

εξοπλισμό (π.χ. πρέσες, κοπτικά μηχανήματα, συγκολλήσεις κτλ.). 

 

6.8 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Η βιομηχανία που εξετάστηκε και στην οποία έγινε η υλοποίηση της τεχνολογίας CIM, 

μετά από 80 χρόνια λειτουργίας της εκσυγχρόνισε πλήρως τον Προγραμματισμό και τον 

Έλεγχο της Παραγωγής με το σύστημα PPC που ανέπτυξε. Έτσι κατάφερε να πετύχει 

διαφάνεια στη λειτουργία του εργοστασίου, μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού 

εξοπλισμού κατά 30% και μείωση των νεκρών χρόνων κατά 50%. Επίσης αυξήθηκε 

σημαντικά η αξιοπιστία της με την έγκαιρη και συνεπή εκτέλεση των παραγγελιών. 

Μειώθηκαν κατά 10% οι υπερωρίες και έγινε καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Στην περίπτωση της επισμάλτωσης των μπόιλερς στον βιομηχανικό φούρνο προέκυψαν 

με την ένταξη της τεχνολογίας CAM και FDA τρία σημαντικά πλεονεκτήματα για την 

επιχείρηση, που εστιάζονται στην αύξηση της ευελιξίας, την αύξηση της παραγωγικότητας 

και τη βελτίωση της ποιότητας.  

Συγκεκριμένα μπορούν να επισμαλτώνονται στην ίδια αλυσίδα παραγωγής ομάδες 

μπόιλερς διαφορετικών μεγεθών – χωρητικοτήτων, χωρίς να απαιτείται μαζική παραγωγή 

ομοειδών μεγεθών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εκτέλεση των παραγγελιών και 

την ικανοποίηση των επιθυμιών περισσότερων πελατών. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 

15%, επειδή η ταχύτητα της αλυσίδας, που καθορίζει την παραγωγικότητα, αυτορυθμίζεται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ενεργειακές απαιτήσεις σε θερμότητα των προς επισμάλτωση 

μπόιλερς. Έτσι παράγονται ανά ημέρα και περισσότερα μπόιλερς αλλά και διαφορετικών 

μεγεθών. Επίσης βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα και τα προς επαναβαφή μπόιλερς 

μειώθηκαν από το 20% που ήταν σε 2%, ένα πολύ καλό και αποδεκτό ποσοστό των 

επισκευών – επαναβαφών.  
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Η συμμετοχή της εταιρίας στο Δίκτυο Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου 

διανοίγει νέους ορίζοντες και δημιουργεί πλεονεκτήματα ανταγωνιστικότητας όχι μόνο της 

ίδιας βιομηχανίας αλλά και όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Τα Δίκτυα 

Clusters, το Virtual Factory και οι άλλες καινοτόμες οργανωτικές και συνεργατικές δομές 

αποτελούν το μέλλον της Ελληνικής αλλά και Ευρωπαϊκής οικονομίας για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνιστικού.  

Τέλος, στα πλαίσια συνεργασίας με την εταιρεία κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων 

(Β) και την εταιρία κατασκευής ραούλων (Γ), ξεκίνησε να αναπτύσσεται το internet – CIM, 

όπου τα PPC των τριών παραγωγικών μονάδων επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ 

τους. Στοχεύεται έτσι η αύξηση η παραγωγικότητας κατά 15% και η μείωση του κόστους 

παραγωγής κατά 10%. Αυτό αναμένεται να προκύψει από την καλύτερη αξιοποίηση του 

παραγωγικού εξοπλισμού και των τριών εργοστασίων ανταλλάσσοντας το διαθέσιμο 

παραγωγικό δυναμικό. Η μελλοντική ολοκλήρωση του συστήματος θα αποτελέσει μια 

μεγάλη καινοτομία για τα Ελληνικά δεδομένα στη Διοίκηση Παραγωγής. 
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7 Σύνοψη – Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

7.1 Είναι η τεχνολογία CIM  πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; 

Η απάντηση αυτής της ερώτησης καταρχήν απαιτεί τον ακριβή ορισμό της τεχνολογίας 

CIM, όπως έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια. Η εφαρμογή αυτής διαφοροποιείται από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Η ολοκληρωμένη της μορφή με όλες τις διασυνδέσεις και τις 

επικοινωνίες, δηλ. μια δομή απόλυτης ολοκλήρωσης δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί. Μόνον 

στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουν γίνει πάρα πολύ 

σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Πλήρη συστήματα αυτοματοποιημένης 

παραγωγής, αυτόματη διακίνηση και μεταφορά, αυτόματες αποθήκες κ.τ.λ. απαιτούν πολύ 

υψηλές δαπάνες και μεγάλες επενδύσεις. Οι Ελληνικές ΜΜΕ μπορεί να θέσουν ως στόχο την 

βήμα προς βήμα ένταξη υποσυστημάτων CIM και την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

διασύνδεση μεταξύ τους. Αυτό θα καταδειχθεί και από τις επί μέρους αναλύσεις που θα 

πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση. Η ανάλυση του περιβάλλοντος, η ανάλυση της παραγωγής 

και της οργάνωσης θα πρέπει να προϋπάρξουν πριν γίνουν ενέργειες για την ένταξη της 

τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να εξετασθούν οι προοπτικές και οι 

επιδιωκόμενοι οικονομικοί στόχοι της επιχείρησης. 

Με την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM μπορούν να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες και 

να αποφευχθούν κίνδυνοι για την επιχείρηση. Μπορεί όμως να εμφανισθούν και  δυσκολίες. 

Για να αντιμετωπισθούν αυτές, η παρούσα εργασία προτείνει την ολοκληρωμένη μελέτη και 

προετοιμασία, η οποία πρέπει να γίνει από ειδικούς ή από ομάδα ειδικών. Συμπερασματικά 

θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα: 

– Γενική διατύπωση του προβλήματος. 

– Ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 

– Σύνθεση των αποτελεσμάτων και διαπίστωση των ευκαιριών και των κινδύνων. 

– Δημιουργία οράματος και ιδεών και χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής της 

επιχείρησης. 

– Επιλογή Προϊόντων/Αγοράς και συμπεριφοράς ανταγωνισμού. 

– Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Παραγωγής με την ενσωμάτωση της Τεχνολογίας CIM. 

– Χρήση σωστού Project Management. 

– Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (Clusters). 

– Δημιουργία προϋποθέσεων χρηματοδότησης, σωστής οργάνωσης, ανάπτυξης 

προσωπικού και σωστού Marketing. 
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– Εισαγωγή συστήματος Controlling, ώστε να γίνεται καλύτερα ο έλεγχος και η 

καθοδήγηση της επιχείρησης. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσων διορθωτικών ενεργειών. 

Θα πρέπει επίσης να αποδειχθεί η αναγκαιότητα εισαγωγής της Τεχνολογίας CIM και 

να επιλεγούν τα κατάλληλα υποσυστήματα με την σωστή προτεραιότητα και διαδοχή, ώστε 

να ταιριάζουν στην επιχείρηση. 

Μόνο όταν μελετηθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα και θα έχει εξασφαλισθεί η σωστή 

αντιμετώπιση του εγχειρήματος, τότε θα μπορεί να αποφανθεί κανείς, εάν η εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM είναι πολυτέλεια ή αναγκαιότητα.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή φιλοδοξεί να βοηθήσει τον επιχειρηματία και την 

Διοίκηση της επιχείρησης να πάρουν την σωστή απόφαση. Και η απόφαση αυτή θα είναι 

τεκμηριωμένη και θα δίνει τη σωστή λύση, επειδή θα έχει προηγηθεί με μεθοδικότητα και 

κάθε λεπτομέρεια η εξέταση όλων των παραγόντων που εξασφαλίζουν με βεβαιότητα την 

ορθότητα αυτής, όποια και αν είναι,  θετική ή απορριπτική. 

 

7.2 Απαιτήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ 

Οι παρακάτω προτεινόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες προέκυψαν κυρίως από τις  

συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες. Καταγράφτηκαν με προσοχή οι επιθυμίες και οι 

παρατηρήσεις τους και λήφθηκαν υπόψη στην διαμόρφωση ενός πλαισίου δημιουργίας ενός 

φορέα που θα αναλάβει την αποστολή αυτή.  

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, με τον Ερευνητικό Τομέα 

της Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής, ως επιστημονικός και ερευνητικός φορέας 

μπορεί να υποβοηθήσει τις ΜΜΕ να ενημερωθούν καταρχάς και στην συνέχεια να 

υλοποιήσουν την εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM. 

 

7.2.1 Αρχική συμβουλευτική φάση προσανατολισμού για την τεχνολογία CIM 

Για την αρχική προσανατολιστική φάση θα πρέπει η ΜΜΕ να συζητήσει με τον 

αντίστοιχο σύμβουλο. Αυτός θα πρέπει να έχει τις γνώσεις για να αντιμετωπίσει τα 

συγκεκριμένα προβλήματα της επιχείρησης και να προτείνει καταρχήν τις απαραίτητες 

αναλύσεις που πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση. Στην συνέχεια, αν χρειαστεί θα καλέσει και 

άλλους ειδικούς επιστήμονες ανάλογα με το είδος της παραγωγής και την διοικητική δομή 

της επιχείρησης. Η αρχική συμβουλευτική αυτή υπηρεσία συνήθως προσφέρεται δωρεάν 

προς την επιχείρηση. 



 315

Στην συνέχεια σε συνεργασία με τον επιχειρηματία  θα πρέπει να δημιουργηθεί η 

ομάδα έργου. Αυτή αναλαμβάνει να κάνει την ανάλυση ευκαιριών/κινδύνων και αναπτύσσει 

ένα μοντέλο παραγωγικής διαδικασίας. Η συνδρομή του επιχειρηματία σ’ αυτή την φάση 

είναι καθοριστική, επειδή ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους την δομή και την λειτουργία 

της επιχείρησής του. Ο σύμβουλος γνωρίζει την μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί 

και συλλέγει επί πλέον πληροφορίες από άλλες επιχειρήσεις του ίδιου παραγωγικού κλάδου. 

Επίσης θα συμπληρώσει το φυλλάδιο με τα ερωτήματα για την περιγραφή της επιχείρησης, 

ώστε να έχει μια πρώτη εικόνα για την λειτουργία της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό από 

κοινού ο επιχειρηματίας και ο σύμβουλος θα συνδιαμορφώσουν τα πρώτα βήματα που πρέπει 

να ακολουθηθούν για την υλοποίηση του έργου. 

Μετά απ’ αυτήν την πρώτη φάση θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια της πιο 

λεπτομερούς ανάλυσης. Θα εξετασθούν τα τεχνικά θέματα, τα οικονομικά, τα θέματα 

προσωπικού και της οργάνωσης. Σ’ αυτή την φάση θα πρέπει να συνδράμουν και ειδικοί 

επιστήμονες ειδικευμένοι στους επί μέρους τομείς. Επίσης, θα πρέπει να γίνει ανίχνευση 

συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις από άλλες χώρες της Ε.Ε., να εντοπιστούν τεχνολογίες 

που διατίθενται με τη μορφή License, να επιλεγούν ευρεσιτεχνίες που μπορούν να 

αγορασθούν και να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση και να ενταχθεί η επιχείρηση σε 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

7.2.2 Καθοδήγηση έργου 

1. Ανάλυση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης: Έχει ήδη τονιστεί η χρησιμότητα 

μιας μεθοδικής και επιστημονικής ανάλυσης της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. Θα 

πρέπει να γίνει μια τελική αξιολόγηση αυτής από τους συμβούλους και να προσεχθούν 

ιδιαίτερα οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM. Επίσης 

ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ροή της παραγωγής επειδή απ’ εκεί εξαρτάται το 

μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους και η παραγωγικότητα της επιχείρησης.  

Επιχειρηματίας αναφέρει: «Ο σύμβουλος δεν πρέπει να αρκεστεί μόνον σε μια ανάλυση 

αριθμών. Θα πρέπει να έχει εμπειρίες από παραγωγικές διαδικασίες και να έρθει επί τόπου να 

παρακολουθήσει μερικές μέρες την λειτουργία της επιχείρησης. Θα πρέπει πρώτα να 

περιγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση, να εντοπισθούν οι αδυναμίες και στην συνέχεια να 

προχωρήσουμε σε αλλαγές». 

 Ο σύμβουλος θα πρέπει να συγκρίνει λοιπόν το επίπεδο της τεχνολογίας με τις 

σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν γενικώς στον παραγωγικό κλάδο, να εντοπίσει 

πεπαλαιωμένες μεθόδους και τρόπους παραγωγής και να προτείνει τις λύσεις. Μπορεί να 
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χρησιμοποιήσει επίσης και τις νέες μεθόδους του Benchmarking για να κάνει συγκριτική 

αξιολόγηση μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και διεθνές περιβάλλον.  

Οι επιχειρηματίες αποδέχονται την εποικοδομητική κριτική και δείχνουν ενδιαφέρον 

στο τι κάνουν οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Μερικές φορές μάλιστα ένας εξωτερικός 

σύμβουλος μπορεί να δει και να διαπιστώσει αδυναμίες σε μια επιχείρηση, τις οποίες ο ίδιος 

ο επιχειρηματίας λόγω της καθημερινής ρουτίνας παραβλέπει. 

 

2. Τεχνοδιάγνωση: Η μεγαλύτερη ίσως ανάγκη σε σχέση με τις διαπιστώσεις και 

προτάσεις του Συμβούλου υπάρχει στον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος είναι και πιο 

εξειδικευμένος και ο πιο δύσκολος τομέας.  

Οι εμπειρίες που αναπτύσσονται στον τεχνολογικό τομέα είναι τις περισσότερες φορές 

και το πιο σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Χρειάζονται μακροχρόνιες 

προσπάθειες και κόποι μέχρι που η επιχείρηση να αποκτήσει το δικό της Know – How. Μια 

τεχνοδιάγνωση από έναν πολύ έμπειρο σύμβουλο μπορεί να προσφέρει πολλά και να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της επιχείρησης. Ο Σύμβουλος που θα κάνει την 

τεχνοδιάγνωση θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του παραγωγικού κλάδου και να έχει 

εργαστεί ίσως σε παρόμοια παραγωγική μονάδα. Πιθανώς θα χρειαστεί να προσκληθούν και 

ειδικοί εμπειρογνώμονες από άλλες αναπτυγμένες χώρες. 

Το ΚΤΕ έχει συνεργασία με εμπειρογνώμονες από όλους τους παραγωγικούς κλάδους 

κυρίως από τις χώρες Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Στο ΚΤΕ – ΤΕΙ έχει δημιουργηθεί και 

εργαστήριο CIM, όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να δουν εφαρμοσμένες τις τεχνολογίες 

CIM και τα στελέχη της επιχείρησης μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 

προγράμματα. Μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες υποσυστημάτων και να 

χειριστούν από μόνοι τους διάφορα μηχανήματα και πληροφορικά συστήματα. Στην Ελλάδα 

σε αντίθεση με την Ελβετία και την Γερμανία υπάρχει πολύ μεγάλη υστέρηση στην χρήση 

τέτοιων συστημάτων και στην εκπαίδευση σ’ αυτά. 

 

7.2.3 Έρευνα, Πληροφόρηση, Επιμόρφωση 

Έρευνα και Πληροφόρηση 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία 

της τεχνολογίας CIM. Μέσα από Εθνικά αλλά και Ευρωπαϊκά προγράμματα προωθήθηκε η 

έρευνα για ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας. Εδώ πρέπει να αναφερθούν τα 

προγράμματα RETEX, RIS και RIS PLUS και τα προγράμματα Ανάπτυξης Βιομηχανικής 

Έρευνας (ΠΑΒΕ) της Γ.Γ. έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης στις 
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περιφέρειες, όπως στην Κεντρική Μακεδονία, προκηρύχθηκαν προγράμματα για την 

Βιομηχανική Πληροφορική. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξαν τα προγράμματα ESPRIT, 

BRITE, EYRAM και τώρα υπάρχει το IST. Στην Ελβετία υπήρξε ένα πενταετές πρόγραμμα 

για την εισαγωγή της Τεχνολογίας και στην Γερμανία πολλά πανεπιστήμια και ΤΕΙ 

ασχολούνται ερευνητικά στον τομέα αυτό. Ξεχωρίζουν το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με 

τον καθηγητή KRALLMAN, το Πανεπιστήμιο του SAARBRÜCKEN με τον καθηγητή 

SCHEER, το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης με τον καθηγητή REMBOLD, το Ερευνητικό 

Ινστιτούτο της Στουτγάρδης για την Αυτοματοποίηση των Παραγωγικών Διαδικασιών (IPA) 

με τον καθηγητή WARNECKE και το Πανεπιστήμιο του KASSEL με τον καθηγητή 

GEITNER.   

 

Επιμόρφωση – Δια Βίου Εκπαίδευση στην Τεχνολογία CIM 

Με την υλοποίηση του προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) του Υπουργείου 

Παιδείας υποβλήθηκαν 64 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 32 και στο τέλος 

λειτούργησαν 24. Δύο από αυτά είχαν τον τίτλο «Βιομηχανική Πληροφορική» με 

περιεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία CIM και λειτούργησαν το ένα στο ΤΕΙ 

Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη και το άλλο στο ΤΕΙ Πειραιά. Στην συνέχεια ιδρύθηκε και το 

Συμβατικό Τμήμα «Βιομηχανικής Πληροφορικής» στο ΤΕΙ Καβάλας. Στα Πανεπιστήμια 

διδάσκονται μεμονωμένα Μαθήματα κυρίως για Μηχανές CNC στα Τμήματα Μηχανολογίας.  

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας προσφέρει επιμορφωτικά 

προγράμματα και Δια Βίου Εκπαίδευση στην Τεχνολογία CIM. Υπάρχει μια συσσωρευμένη 

εμπειρία και δραστηριοποίηση του ερευνητικού Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής 

Παραγωγής, που μέχρι τώρα έχει συμβάλει ουσιαστικά για την διάδοση της Τεχνολογίας 

αυτής. 

Σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο Καινοτομίας έχουν υποβοηθηθεί πολλές 

επιχειρήσεις της περιοχής να αναπτύξουν και να εντάξουν νέες καινοτόμες Τεχνολογίες. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο 

«Καινοτόμες Δράσεις στην Δυτική Μακεδονία – Knowledge Clusters in Western 

Macedonia», όπου στο επενδυτικό – αναπτυξιακό μέρος του προγράμματος τίθεται ως κύριος 

στόχος η ένταξη της Τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις. Επίσης υποβάλλεται στην Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ένα πρόγραμμα για την δημιουργία Πόλων 

Καινοτομίας όπου «η τεχνολογία CIM στην Ενέργεια» θα είναι ένα από τα κυριότερα πεδία 

εφαρμογής. 
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Επιχειρηματίας αναφέρει: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται με τις νέες 

τεχνολογίες είναι η επιμόρφωση του προσωπικού. Είναι και δαπανηρή και μακροχρόνια και 

πολλές φορές συναντάει την αντίσταση των ίδιων των εργαζομένων». 

Απαιτείται λοιπόν η ένταξη αντίστοιχων μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 

λειτουργία τμημάτων δια βίου εκπαίδευσης στην τεχνολογία καθώς και η κατάρτιση ανέργων 

στις νέες αυτές τεχνολογίες με στόχο τη δημιουργία μελλοντικών προοπτικών για την 

απασχόλησή τους. 

Στο ΚΤΕ αναπτύσσεται ένα πολυμεσικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Τεχνολογία 

CIM, το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο και θα χρησιμοποιηθεί 

για την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των ενδιαφερομένων. 

Όσον αφορά τους προμηθευτές των συστημάτων CIM θα πρέπει να αναφερθεί ότι και 

αυτοί θα πρέπει να συμβάλουν στην επιμόρφωση των στελεχών και των εργαζομένων των 

επιχειρήσεων. Θα πρέπει να παρουσιάζουν τις τεχνικές δυνατότητες των συστημάτων που 

πωλούν, ώστε να υπάρχει μια πολύπλευρη ενημέρωση για όλα τα συστήματα που υπάρχουν 

στην αγορά. 

 

7.2.4. Επιχειρηματικά Σχέδια – Business plan – Χρηματοδότηση 

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα κενό σε εξειδικευμένους Συμβούλους που μπορούν να 

εκπονήσουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για υποβολή σε αναπτυξιακούς νόμους 

και προγράμματα. 

Το ΚΤΕ έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και σε συνεργασία με τα Κέντρα 

Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) και τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, όπως 

ΑΝΚΟ, ΑΝΓΡΕ, ΑΝΦΛΩ και ΑΝΚΑ μπορεί να στηρίξει και να υποβοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να υποβάλλουν ένα κατάλληλο επενδυτικό σχέδιο. Επίσης μπορούν να κάνουν 

και την μελέτη οικονομικής αποδοτικότητας και τις υπόλοιπες οικονομικές αναλύσεις, ώστε 

να πεισθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο CIM. 

 

7.2.5 Δημιουργία Συνεργασιών 

Το ΚΤΕ ήταν Επιστημονικός Σύμβουλος στην Ίδρυση και λειτουργία του CLUSTER 

«Δίκτυο Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου». Έχει αποκτηθεί σημαντική εμπειρία και 

ο συγγραφέας της Εργασίας ήταν Ιδρυτικός Πρόεδρος. Project Manager ήταν ο αείμνηστος 

Richard Lyssak και μετά η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ζωή Γεωργαντά. 
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Με το επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο που έχει δημιουργηθεί εξασφαλίζεται η 

επιτυχία και νέων CLUSTERS, που προτίθενται να δημιουργηθούν από συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις. 

 

7.3 Ανακεφαλαίωση και Προτάσεις 

7.3.1 Κατανόηση της Τεχνολογίας CIM 

Η σημασία της Τεχνολογίας CIM ξεπερνά προφανώς την αγορά και εγκατάσταση 

υποσυστημάτων CIM. 

Οι νέες ιδέες για την λειτουργία των επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο 

που πρέπει να αξιοποιηθεί και πρέπει να οδηγήσει στην συνολική αναθεώρηση των απόψεων 

και των μακροπρόθεσμων σχεδιασμών της επιχείρησης. 

Η τεχνολογία CIM δημιουργεί νέες προοπτικές και νέα οράματα. Θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μια νέα τεχνολογία, η οποία εντάσσει την πληροφορική στις λειτουργίες των 

επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας. Η επεκταμένη και ολοκληρωμένη 

εξέταση καταδεικνύει ότι η Τεχνολογία CIM αφορά μια νέα εντελώς διαφορετική 

αντιμετώπιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταρρίπτει και ανατρέπει τις παραδοσιακές 

μεθόδους παραγωγής και δημιουργεί νέες συνθήκες Διοίκησης.  

Το CIM είναι ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Σκέψης και οδηγεί σε νέους 

προσανατολισμούς και νέους τρόπους αντιμετώπισης του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

Αξιοποιεί όλες τις υπάρχουσες γνώσεις της Τεχνολογίας και της Διοικητικής Επιστήμης 

και εξασφαλίζει στην επιχείρηση αύξηση της Παραγωγικότητας και αύξηση της συνολικής 

αποτελεσματικότητας. 

Την Τεχνολογία CIM όμως δεν μπορεί απλά να την αγοράσει η επιχείρηση. Απαιτεί μια 

ενδοεπιχειρησιακή δυναμική – δημιουργική διαδικασία. Τα προβλήματα δεν 

αντιμετωπίζονται με μαγικές συνταγές. Απαιτείται βαθιά γνώση της τεχνολογίας και σωστή 

προετοιμασία και οργάνωση της επιχείρησης. Απαιτεί επίσης την συνεργασία και την 

συνέργια του Ανθρώπου και της Τεχνολογίας. Όλα μαζί αποσκοπούν στην διασφάλιση της 

βιωσιμότητας της επιχείρησης διαχρονικά. 

Η φάση προσαρμογής απαιτεί υπομονή και επιμονή. Θα πρέπει να προβλεφθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα και οι δυσκολίες που θα προκύψουν. Τα θετικά 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση της Οργάνωσης και πριν ακόμα 

υλοποιηθεί η τεχνολογία CIM, θα είναι εντυπωσιακά και πολύ αποδοτικά για την επιχείρηση. 

Στην πορεία υλοποίησης θα απαιτηθεί να παρθούν διορθωτικά μέτρα και να γίνουν 

ενέργειες βελτιστοποίησης. 
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Το έργο δεν τελειώνει όμως με την εγκατάσταση και την λειτουργία των συστημάτων. 

Η τεχνολογία και η επιστήμη συνεχώς εξελίσσονται. Αυτό θα απαιτεί συνεχώς νέες 

βελτιώσεις, νέες επενδύσεις, νέα οράματα και ιδέες. Στην ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία αυτό αποτελεί τον μόνο ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης του ολοένα και πιο 

αδυσώπητου και έντονου ανταγωνισμού. 

 

7.3.2 Δημιουργία Μοντέλου για την Τεχνολογία CIM 

Το CIM απαιτεί μία ολιστική αντιμετώπιση. Για την επιτυχή υλοποίηση της θα πρέπει η 

μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του προβλήματος. 

Θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη λύση, η οποία θα προσανατολίζεται στον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης.  

Απαιτεί διάθεση πόρων, όχι μόνον οικονομικών αλλά και ανθρώπινων, σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης, δηλ. κεφάλαια, κατάλληλο προσωπικό, διοικητικές και 

οργανωτικές αλλαγές και κατάλληλη ομάδα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση του 

έργου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση και πρέπει να αντιμετωπισθεί είτε με ίδια κεφάλαια 

είτε με δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή με την μέθοδο LEASING. Το κατάλληλο 

Marketing μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην βελτίωση της θέσης της 

επιχείρησης στην αγορά. Τα πιο ποιοτικά και πιο φθηνά προϊόντα δεν βοηθούν από μόνα τους 

εάν δεν γίνουν γνωστά στην αγορά και δεν προωθηθούν με τον κατάλληλο τρόπο.  

Βραχυπρόθεσμα ίσως η τεχνολογία CIM αυξάνει το ρίσκο της επιχείρησης με 

δημιουργία μεταβατικών προβλημάτων ή ακόμη και αποτυχημένη κατάληξη. Όμως ο 

εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ επιχειρήσεων και η χρήση νέων Τεχνολογιών είναι μονόδρομος 

για την αντιμετώπιση του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

 

7.3.3 Καταλληλότητα της Τεχνολογίας CIM για τις Ελληνικές ΜΜΕ 

Επιχειρηματίας ΜΜΕ αναφέρει: «Στην αρχή χρησιμοποίησαν την τεχνολογία CIM οι 

μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή είχαν τις οικονομικές δυνατότητες. Έχουν μεγαλύτερη γνώση 

και διέβλεψαν την ανάγκη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Εμείς ακολουθήσαμε, στην 

αρχή με επιφυλάξεις αλλά γρήγορα διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα και για τις ΜΜΕ» 

Υπάρχουν παραγωγικοί κλάδοι που είναι πιο κατάλληλοι για την εισαγωγή της 

Τεχνολογίας CIM;  Από την έρευνα που έγινε στα πλαίσια αυτής της εργασίας διαπιστώθηκε 

ότι όσον αφορά τους αυτοματισμούς και την καινοτομία, σχεδόν όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι 

είναι κατάλληλοι. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη δομή CIM θα πρέπει η παραγωγική 

διαδικασία να είναι πιο πολυσύνθετη και πολύπλοκη για να ενταχθούν όλα τα είδη 
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υποσυστημάτων CIM. Βέβαια μεμονωμένα υποσυστήματα όπως CAD, CAM μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις όπως μηχανουργεία, ξυλουργία και 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με μεταλλοκατασκευές και αλλουμινοκατασκευές π.χ. πόρτες, 

παράθυρα, μεταλλικά κτίρια κ.α. 

Μερικοί μάλιστα επιχειρηματίες πιστεύουν ότι οι ΜΜΕ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την 

τεχνολογία CIM απ’ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον 

της Τεχνολογίας αυτής. 

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξή του: «Πριν λίγα χρόνια η τεχνολογία CIM 

μου ήταν άγνωστη. Δεν πίστευα ότι ήταν κατάλληλη για την επιχείρησή μου. Από τότε όμως 

που αγόρασα ένα πρόγραμμα CAD  και ένα κέντρο κατεργασίας για την παραγωγή επίπλων 

κουζίνας, διαπίστωσα τα τεράστια πλεονεκτήματα που προκύπτουν απ’ αυτή. Η επιχείρησή 

μου άλλαξε παντελώς, μέχρι τότε όλα τα κάναμε χειρονακτικά. Ο τζίρος τετραπλασιάστηκε 

και απέκτησα πάρα πολλούς νέους πελάτες. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος». 

 

7.3.4 Εξέλιξη της τεχνολογίας CIM 

Η τεχνολογία CIM δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στις μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες και στις βιομηχανίες παραγωγής οικιακών συσκευών. Μετά 

εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες παραγωγικές επιχειρήσεις. Τα πρώτα υποσυστήματα μετά 

την παρέλευση σχετικά λίγου χρόνου συνεχώς βελτιωνόταν. Τόσο τα κλασσικά πακέτα 

διοικητικής οργάνωσης όσο και τα λογιστικά πακέτα πέρασαν μέσα από μία συνεχή εξέλιξη 

και συνεχίζουν να βελτιώνονται. 

Στην παγκόσμια έκθεση Πληροφορικής, την CEBIT, στην INDUSTRIE MESSE στο 

Ανόβερο, στην SYSTEC στο Μόναχο καθώς και στην INTERKAMA στο Ντούσελντορφ 

παρουσιάζονται κάθε χρόνο τα νέα συστήματα. Εκεί διαπιστώνεται η ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας CIM, η οποία ακολουθεί τα Συστήματα Πληροφορικής και Αυτοματισμών. 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές, ώστε να είναι πάντα 

μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Αυτό απαιτεί βέβαια και συνεχείς επενδύσεις και 

εξεύρεση του κατάλληλου ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. 

Η πρόκληση που προκύπτει είναι να υπάρχει συμπόρευση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, κυρίως της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις ανάγκες της παραγωγής. Η 

παρούσα διδακτορική διατριβή φιλοδοξεί να «δείξει τον δρόμο» και στους δυο φορείς. Στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα να δείξει τον σπουδαίο ρόλο που πρέπει να παίξει μέσω της 

δημιουργίας ικανών στελεχών και στις επιχειρήσεις τις δυνατότητες που διανοίγονται για την 
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ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και προοπτικές βελτίωσης του 

βιοτικού επιπέδου. 

Η τεχνολογία CIM δημιουργεί αυτές τις ευκαιρίες και δεν πρέπει να χαθούν. Αυτό 

αποτελεί ευθύνη όλων, της πολιτείας, του εκπαιδευτικού συστήματος και των παραγωγικών 

τάξεων. 

 

7.3.5 Επιθυμίες και πραγματικότητα 

Το όραμα και ο σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η επιτυχία. Όχι μόνον για οικονομικούς 

λόγους αλλά και για κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση. Όμως αυτό απαιτεί μια συνεχή 

προσπάθεια, εγρήγορση και όχι εφησυχασμό σε μια πρόσκαιρη επιτυχία. Η τεχνολογία 

εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ο ανταγωνισμός προέρχεται απ’ όλες τις χώρες του 

κόσμου.  

 Νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες εμφανίζονται καθημερινά στην αγορά. Μέσω του 

Internet ο εντοπισμός οποιουδήποτε προϊόντος που παράγεται ανά τον κόσμο είναι άμεσος, 

γρήγορος και φθηνός. Η διακίνηση των προϊόντων μέσω των Συμφωνιών του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου γίνεται χωρίς περιορισμούς και με μικρό κόστος μεταφοράς. Η αγορά 

της Ευρώπης, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει γίνει πλέον μια μεγάλη ενοποιημένη 

αγορά με όλες τις διευκολύνσεις, χωρίς δασμούς, χωρίς τελωνιακές διαδικασίες και με κοινό 

νόμισμα. 

Η τεχνολογία CIM έχει εξαπλωθεί σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και η Ελλάδα πρέπει 

να ακολουθήσει. Όσες επιχειρήσεις δεν το κατανοήσουν αυτό έγκαιρα θα ξεπεραστούν από 

τις ανταγωνίστριές τους και θα οδηγηθούν στο κλείσιμο. 

Αρκετές Ελληνικές ΜΜΕ έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα αυτή και έχουν 

αγοράσει υποσυστήματα (π.χ. CAD, CNC κ.τ.λ.) της τεχνολογίας CIM. Κάποιες έχουν 

προχωρήσει στην επιμέρους ολοκλήρωση. Πλήρη ολοκλήρωση όμως με όλα τα 

υποσυστήματα και όλες τι δυνατότητες δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Άποψη του συγγραφέα 

είναι ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην επόμενη δεκαετία, μέσω των Clusters, του 

Fractal εργοστασίου, του Virtual Factory και του Mobile Factory.  

 

7.3.6 Ευθύνες του επιχειρηματία και της Διοίκησης 

Εάν και πότε θα εισαχθεί η τεχνολογία CIM στην επιχείρηση, είναι κυρίως απόφαση 

του επιχειρηματία και της Διοίκησης της Επιχείρησης. Από αυτούς και τα οράματά τους 

εξαρτάται η επιτυχία της επιχείρησης, μέσα από τις σωστές επιλογές τους και τον 
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μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όμως απαιτείται να συμβάλλουν και ειδικοί Σύμβουλοι στην 

επιτυχία του εγχειρήματος αυτού.  

 

7.3.7 Απαιτήσεις στους προμηθευτές και Συμβούλους 

Οι μέχρι τώρα προμηθευτές των συστημάτων CIM προσφέρουν κυρίως μεμονωμένα 

υποσυστήματα. Τα προβλήματα της διασύνδεσης μεταξύ τους και η ολοκλήρωση θα αποτελεί 

και στο μέλλον ένα δύσκολο τεχνολογικό πρόβλημα προς αντιμετώπιση. Θα πρέπει να 

υπάρξει ένας συντονισμός από έναν ουδέτερο σύμβουλο, ο οποίος δεν έχει οικονομικά 

ενδιαφέροντα προώθησης συγκεκριμένων συστημάτων και προμηθευτών.  

Επιχειρηματίας αναφέρει: «Δεν έχω την δυνατότητα από μόνος να επιλέξω τα 

κατάλληλα συστήματα για την επιχείρησή μου. Ο κάθε προμηθευτής μου προτείνει την δική 

του λύση και προσπαθεί να με πείσει ότι είναι η καλύτερη. Έχω την ανάγκη ενός ουδέτερου 

συμβούλου». 

 

7.3.8  Εκπαίδευση στην Τεχνολογία CIM  

Έχει ήδη αναφερθεί η έλλειψη που υπάρχει σε εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό 

προσωπικό στην τεχνολογία CIM. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Γερμανίας έχει αναπτύξει ένα ειδικό πολυμεσικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι θέλουν να εντάξουν την 

Τεχνολογία CIM στην επιχείρησή τους. Περιλαμβάνει 100 ώρες εκπαίδευση μέσω Internet με 

οπτικοακουστικά βοηθήματα (CD, DVD κ.τ.λ.) και αλληλεπιδραστική δομή.  

Επίσης, στο ΚΤΕ υπάρχει και πρότυπο Εργαστήριο με υποσυστήματα CIM (PPC, CAP, 

CAM, CNC και CAQ) στα οποία διδάσκονται και μέθοδοι ολοκλήρωσης. Στόχος αυτής της 

διδακτορικής διατριβής είναι να παρουσιάσει εκπαιδευτική, ερευνητική και παραγωγική 

διάσταση μιας ολοκληρωμένης μεθόδου ένταξης και λειτουργίας της τεχνολογίας CIM στις 

Ελληνικές ΜΜΕ, με προοπτική να επεκταθεί η δραστηριότητα αυτή και στις Βαλκανικές και 

στις Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

7.3.9 Αποδοχή από τους Εργαζόμενους 

Στις συνεντεύξεις που έγιναν με τους επιχειρηματίες διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι 

παρ’ όλες τις δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετώπισαν, αποδέχθηκαν τις νέες τεχνολογίες 

και πείσθηκαν από τα επιχειρήματα, διότι χωρίς αυτές η επιχείρηση είναι καταδικασμένη από 

τον ανταγωνισμό. Μ’ αυτές δημιουργούνται καλύτερες προοπτικές αμοιβών λόγω της 
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αποδοτικότερης λειτουργίας της επιχείρησης. Ήταν επίσης πρόθυμοι να παρακολουθήσουν 

προγράμματα επιμόρφωσης. 

 

7.3.10 Συνεργασίες 

Η τεχνολογία CIM, επειδή λειτουργεί σε υπολογιστικό περιβάλλον, διανοίγει τις 

προοπτικές για συνεργασίες ON LINE και REAL TIME με άλλες επιχειρήσεις. Ένα 

ανταγωνιστικό μοντέλο έχει περιγραφεί με τα CLUSTERS. Αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και 

σε άλλα μοντέλα όπως το VIRTUAL FACTORY και το MOBILE FACTORY. 

Ιδιαίτερα στην μελέτη περιπτώσεων περιγράφεται η συνεργασία μεταξύ τριών 

επιχειρήσεων: μιας επιχείρησης κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, μιας επιχείρησης 

κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων και μιας επιχείρησης κατασκευής ραούλων που με ένα 

κοινό πρόγραμμα PPC μπορούν να ανταλλάσσουν ON LINE και REAL TIME παραγωγικές 

πληροφορίες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού και του 

ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτή η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες 

επιχειρήσεις, με τη δημιουργία ενός VIRTUAL FACTORY  με πρότυπο αυτό της 

BODENSEE της Γερμανίας. 

 

7.4 Διευκρινήσεις για την Τεχνολογία CIM 

Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες και 

δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την Τεχνολογία CIM από πλευράς των επιχειρηματιών. 

Επίσης υπάρχει έντονη ανασφάλεια και άγνοια σε σχέση με τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

υπάρχουν για την εισαγωγή της νέας αυτής τεχνολογίας. 

 

7.4.1 Απαιτούνται νέα κτίρια για την τεχνολογία CIM;  

Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες, 

μη έχοντας σαφή εικόνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται και νέα κτίρια. 

Σ’ ότι έχει σχέση με την Διοίκηση και την ανάπτυξη των υποσυστημάτων CAD και του 

εμπορικού – διοικητικού λογισμικού, θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση 

χώρου.  

Στην παραγωγή όμως με την χρήση ενός κέντρου κατεργασίας αντικαθίστανται πολλά 

επί μέρους μηχανήματα και αυτό οδηγεί τις περισσότερες φορές στην μείωση απαιτήσεων 

χώρων. Λόγω όμως της αύξησης του όγκου της παραγωγής θα χρειαστεί περισσότερος χώρος 

για την ροή και την διακίνηση των πρώτων υλών και υλικών. Καλό θα ήταν να υπάρχει 

άνεση χώρου, γιατί αυτό μειώνει τους χρόνους διακίνησης και δημιουργεί καλύτερες 
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συνθήκες εποπτείας της όλης παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης λόγω της μεγέθυνσης της 

παραγωγής θα πρέπει να υπάρχουν και μεγαλύτεροι χώροι αποθήκευσης.  

Γενικότερα μπορεί ν’ αναφερθεί ότι με την γενική αναδιάρθρωση της όλης λειτουργίας 

της επιχείρησης πιθανόν θα χρειαστούν και νέοι χώροι.  

 

7.4.2 Η εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης;  

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες στην συνέντευξή τους διαπίστωσαν ότι ανάλογα με τον 

τρόπο παραγωγής η τεχνολογία CIM μπορεί να ενταχθεί ακόμα και σε πολύ μικρές 

επιχειρήσεις π.χ. ένα κέντρο κατεργασίας μπορεί να εγκατασταθεί σε μια μικρή επιχείρηση 

κατασκευής επίπλων – κουζίνας, όπου απαιτείται μεγάλη ευελιξία παραγωγής λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κουζίνας κάθε σπιτιού. 

Συμπερασματικά προκύπτει η άποψη ότι η τεχνολογία CIM δεν προϋποθέτει 

συγκεκριμένο μέγεθος επιχείρησης. 

 

7.4.3 Πρέπει να είναι μεγάλος ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης για να απαιτηθεί 

τεχνολογία CIM; 

Ο κύκλος εργασιών δεν απεικονίζει και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Υπάρχουν 

επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους και μικρά κέρδη και επιχειρήσεις με μικρούς τζίρους και 

μεγάλα κέρδη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να 

χρηματοδοτήσει ένα έργο CIM με ίδια ή δανειακά κεφάλαια και η ρευστότητα που θα έχει η 

επιχείρηση για την ομαλή της λειτουργία. 

 

7.4.4 Είναι η τεχνολογία CIM μόνον για μαζική παραγωγή; 

Εν μέρει υπάρχει η άποψη ότι η τεχνολογία CIM είναι κατάλληλη μόνον για μαζική 

παραγωγή. Αυτό όμως δεν είναι σωστό.  

Επιχειρηματίας αναφέρει στην συνέντευξη: «Η δύναμη της επιχείρησής μου ήταν 

πάντοτε η ποιότητα, η ικανοποίηση των επιθυμιών των πελατών μου, οι οποίοι είχαν 

διαφορετικές απαιτήσεις και η αξιοπιστία στην εκτέλεση των παραγγελιών. Η τεχνολογία 

CIM με βοήθησε να βελτιωθώ σε σχέση μ’ αυτά». 

Η τεχνολογία CIM είναι κατάλληλη και για μεμονωμένες κατασκευές αλλά και για 

μικρές σειρές προϊόντων. Ιδιαίτερα στα μηχανουργεία οι CΝC μηχανές είναι απαραίτητος 

εξοπλισμός, κυρίως για την ποιότητα που επιτυγχάνεται αλλά και για την ευελιξία 

παραγωγής.  
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Από την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας CIM διαφαίνεται πράγματι ότι χρήση αυτής 

έγινε πρώτα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποίησαν τους Η/Υ για τον 

αυτοματισμό των μηχανημάτων και για την αυτοματοποίηση και μαζικοποίηση της 

παραγωγής. Με την πτώση όμως των τιμών στα υπολογιστικά συστήματα και την εμφάνιση 

στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών έγινε προσιτή η χρήση υποσυστημάτων CIM 

ακόμα κα στις πιο μικρές επιχειρήσεις για μικρές παραγωγές, ιδιαίτερα όταν απαιτείται 

μεγάλη ευελιξία σε προϊόντα με πολλές παραλλαγές. 

 

7.5 Προοπτικές 

7.5.1 Για ποιο λόγο πρέπει οι ΜΜΕ να εισαγάγουν τη Τεχνολογία CIM; 

Στο μέλλον θα υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που θα ενισχύουν την άποψη για ένταξη της 

Τεχνολογίας CIM στις ΜΜΕ. 

Εξέλιξη της Τεχνολογίας και των απαιτήσεων της αγοράς 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα χρειαστεί να ανασυγκροτηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι 

επιχειρήσεις. Αυτό προέρχεται από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και επειδή ο χρόνος 

απαξίωσης των παραγωγικών μηχανημάτων έχει περιοριστεί σημαντικά, είναι πλέον 

μικρότερος των 5 ετών. Ιδιαίτερα στα πληροφορικά συστήματα και στους Η/Υ η απαξίωση 

φθάνει μερικές φορές και το ένα έτος. Εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα της επιχείρησης 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και έγκαιρα.  

Η οικονομική αποδοτικότητα θα πρέπει ν’ αυξηθεί σημαντικά, ώστε να υπάρχουν πόροι 

για νέες επενδύσεις, επειδή ο χρόνος της απόσβεσης των μηχανημάτων θα μειώνεται 

συνεχώς. 

Επίσης οι απαιτήσεις των πελατών – καταναλωτών θα γίνονται όλο και πιο απαιτητικές 

λόγω της αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της εξατομικευμένης αντίληψης και 

αντιμετώπισης της αγοράς προϊόντων. Η τεχνολογία CIM μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις αυτές. 

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η τεχνολογία είναι ένα ισχυρό «όπλο» για την αντιμετώπιση 

του ανταγωνισμού. Δεν θα αποτελέσει μόνον έναν τρόπο αντίδρασης στις μεταβολές των 

συνθηκών ανταγωνισμού, αλλά θα δημιουργήσει πολλά ευεργετικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Η ευελιξία, η οποία αν επιτευχθεί, είναι ένα από τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα.  
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Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και οι χαμηλές τιμές 

συνθέτουν το τρίπτυχο επιτυχίας μιας επιχείρησης.  

Το προτεινόμενο Μοντέλο CIM εξασφαλίζει την επίτευξη των παραπάνω στόχων, μέσα 

από έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης. 

Εκείνο που πρέπει όμως να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM 

να είναι εναρμονισμένη σους γενικότερους στόχους της επιχείρησης και να μην δημιουργήσει 

ανυπέρβλητα προβλήματα. Η εισαγωγή θα πρέπει να γίνει σταδιακά και στο τέλος κάθε 

φάσης θα πρέπει να γίνεται απολογισμός και αν αυτό απαιτηθεί, να γίνονται οι ανάλογες 

διορθωτικές ενέργειες. 

Δεν πρέπει να δημιουργούνται αντιφατικές καταστάσεις και να παρουσιάζονται 

αντιθέσεις στόχων. Εάν παρουσιαστούν τέτοιου είδους προβλήματα τότε θα πρέπει όλος ο 

σχεδιασμός να αναθεωρείται.  

Η μείωση του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την βελτίωση της θέσης της 

επιχείρησης στην αγορά θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη 

αυτής. 

Ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η 

αντιφατικότητα  επίτευξης συγχρόνως δύο στόχων, της παραγωγικότητας και της ευελιξίας. Η 

τεχνολογία CIM αντιμετωπίζει αυτό το δίλημμα βελτιστοποιώντας συγχρόνως και τις δύο 

παραμέτρους παραγωγής και την παραγωγικότητα και την ευελιξία. 

 

Πολυπλοκότητα

Τεχνολογία
CIM

Π
αρ
αγ
ω
γι
κό
τη
τα

Πολυπλοκότητα
 

Σχήμα 7.1: Διαμόρφωση νέας χαρακτηριστικής παραγωγικότητας - πολυπλοκότητας 

 

7.5.2 Ποιοι λόγοι αντιτίθενται στην εισαγωγή της τεχνολογίας CIM; 

Μελλοντικά θα υπάρχουν δύο λόγοι οι οποίοι θα αντιτίθενται στην εισαγωγή της 

τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις. 

Ανασταλτικοί παράγοντες 

Θα υπάρξουν επιχειρήσεις, οι οποίες μετά τις αναλύσεις που αναφέρονται σ’ αυτήν την 

εργασία, θα καταλήξουν ότι δεν ενδείκνυται η τεχνολογία CIM για την επιχείρησή τους. 



 328

Αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται όμως και από τους ειδικούς συμβούλους που θα έχουν 

ελέγξει λεπτομερειακά την επιχείρηση. 

Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως η δομή της παραγωγής ή τα προϊόντα που 

παράγονται και η τεχνολογία CIM δεν συνεισφέρει στην βελτίωση της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Π.χ. εάν η επιχείρηση παράγει χειροποίητα προϊόντα, τότε η αυτοματοποίηση 

δεν αποτελεί στόχο της επιχείρησης, επειδή το χειροποίητο αποτελεί το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό και το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. 

Άλλος λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων στην επιχείρηση, οπότε σ’ 

αυτή την περίπτωση το έργο αναβάλλεται για αργότερα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν 

ψυχολογικοί λόγοι που επηρεάζουν σημαντικά τον επιχειρηματία  στην λήψη της απόφασης, 

π.χ. ανασφάλεια και έλλειψη διάθεσης ανάληψης ρίσκου. 

Ένας άλλος λόγος είναι η μη αποδοχή των αλλαγών από τους εργαζόμενους, από φόβο 

ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και θα χάσουν της εργασία τους.  

Ανασταλτικός επίσης παράγοντας είναι η έλλειψη εξειδικευμένων αποφοίτων από το 

σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ελλιπούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του 

υπάρχοντος προσωπικού.  

Έλλειψη ενημέρωσης 

Στο μέλλον θα υπάρξουν επιχειρήσεις που δεν θα εισαγάγουν τη τεχνολογία CIM λόγω 

άγνοιας των δυνατοτήτων που διαθέτει η τεχνολογία αυτή, ή λόγω έλλειψης πληροφόρησης 

θα την θεωρήσουν αναποτελεσματική για την επιχείρηση τους.  

 

7.6 Πρακτικές κατευθυντήριες υποδείξεις 

7.6.1 Υποδείξεις προς τις ΜΜΕ 

Μεθοδική αντιμετώπιση και έγκαιρη εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM 

Ο Casty [27] σε άρθρο του αναφέρει: «Δεν θα εξαφανίσουν οι μεγάλοι τους μικρούς 

αλλά οι γρήγοροι τους αργούς». 

Η μέθοδος που προτείνεται σ’ αυτήν την ερευνητική εργασία είναι κατάλληλη για την 

καθοδήγηση των επιχειρήσεων να εντάξουν με επιτυχία την Τεχνολογία CIM σ’ αυτές. 

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και εξασφαλίζει την 

άμεση αντίδραση στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες της τεχνολογίας. Στο παρακάτω 

διάγραμμα (Σχήμα 7.2) φαίνεται η μετατόπιση της χαρακτηριστικής προς τα δεξιά. Ο 

διαθέσιμος χρόνος αντίδρασης αυξάνεται και  ο απαιτούμενος μειώνεται. Η ψαλίδα 

εξαφανίζεται ή μειώνεται σημαντικά. 
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Απαιτούμενος χρόνος
αντίδρασης με αυξανόμενη
πολυπλοκότητα

Διαθέσιμος χρόνος
αντίδρασης με αυξανόμενη
δυναμική μεταβολή

Χρόνος
αντίδρασης

1900 2020

Κέρδος χρόνου
από την έγκαιρη
εισαγωγή CIM

 
Σχήμα 7.2: Λειτουργία της ψαλίδας χρόνου (πηγή: Honneger [71]) 

Από την ανάλυση της χαρακτηριστικής προκύπτει, ότι εάν εφαρμόσουμε την 

προτεινόμενη από την εργασία μέθοδο, τότε θα έχουμε στην διάθεσή μας περισσότερο χρόνο 

να αντιδράσουμε, γιατί θα έχουμε κάνει ήδη όλη την προετοιμασία για την εισαγωγή της. 

Αυτό είναι απαραίτητο διότι από την άλλη ευθεία, η οποία απεικονίζει τον απαιτούμενο 

χρόνο αντίδρασης, βλέπουμε ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο μεγαλύτερος χρόνος 

προετοιμασίας απαιτείται για την εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM. Η συνολική μετατόπιση 

προς τα δεξιά εξυπηρετεί τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης, δημιουργεί 

εξοικονόμηση χρόνου και διευκολύνει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει το θέμα της 

τεχνολογίας CIM. 

Η όλη αντιμετώπιση θα μπορούσε να συγκριθεί με το παιχνίδι σκάκι. «Εάν έχουμε 

προετοιμάσει τις επόμενες κινήσεις των πιονιών όπως την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό 

και την στρατηγική στα πλαίσια της Δικτυωμένης Σκέψης, τόσο πιο άμεσα χτυπήματα 

μπορούμε να κάνουμε στον αντίπαλο με την τεχνολογία CIM»  

Έτσι αυξάνεται η ικανότητα αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και εξασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 

Συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις 

Η εισαγωγή της Τεχνολογίας CIM απαιτεί την συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις. Η 

δομή δικτύων CLUSTERS είναι μια ενδεδειγμένη μορφή συνεργασιών τόσο σε οριζόντιο 
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επίπεδο όσο και σε κατακόρυφο. Επίσης το εικονικό εργοστάσιο (Virtual Factory) προσφέρει 

μια νέα μελλοντική μορφή συνεργασιών. 

 

7.6.2 Υποδείξεις προς τους κλαδικούς συνδέσμους και τα Βιομηχανικά και Οικονομικά 

Επιμελητήρια 

Οι Κλαδικοί Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων καθώς και τα Επιμελητήρια πρέπει να 

συνδράμουν ενεργά προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους 

και να χρηματοδοτήσουν  προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τα οποία θα γίνουν 

από ειδικούς φορείς. Σε μια εισαγωγική φάση μπορούν να ενημερώνονται επιχειρήσεις όλων 

ή συγγενών κλάδων και σε μια δεύτερη εξειδικευμένη φάση να ομαδοποιηθούν ομοειδείς 

επιχειρήσεις και να γίνει σε βάθος ενημέρωση για τις δυνατότητες της τεχνολογίας CIM. 

Επίσης θα   πρέπει να διαχωριστούν οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν μελλοντικά να 

μεταβούν από την παραγωγή στον εμπορικό κλάδο και στις επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν 

να παραμένουν στον κατασκευαστικό κλάδο. Σ’ αυτές θα πρέπει να δοθεί η βαρύτητα 

ενημέρωσης για την τεχνολογία CIM. 

Οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σε κατασκευαστικά δίκτυα 

CLUSTERS ή VIRTUAL FACTORY. 

 

7.6.3 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν  

 Οι Ελληνικές ΜΜΕ αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Θα πρέπει να διαδοθεί σ’ αυτές η τεχνολογία CIM και να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες που δίνει αυτή. 

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας έχει αναλάβει  αυτόν τον ρόλο στην Δυτ. Μακεδονία 

και όχι μόνον. Μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο εκπαίδευσης και στις υπόλοιπες βαλκανικές 

χώρες, λόγω της κατάλληλης γεωγραφικής θέσης της Κοζάνης. Ήδη έχουν γίνει μαθήματα 

στο Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς και των BITOLA, από ειδικούς επιστήμονες του ΚΤΕ. 

Διανοίγεται μια πολύ καλή προοπτική και με το Διεθνές Πανεπιστήμιο που έχει εξαγγελθεί 

για την Θεσσαλονίκη.  

Μαζί με τον πόλο καινοτομίας που θα λειτουργήσει στην Δυτ. Μακεδονία, με την 

ενίσχυση της Γεν. Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, το ΚΤΕ θα αποτελέσει τον πιο 

αρμόδιο φορέα Προώθησης της Τεχνολογίας CIM. Έχουν εγκριθεί ήδη δύο Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα για συνεργασία με γερμανικές επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και την προώθηση της Τεχνολογίας  CIM. 
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Το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για την Έρευνα στην Καινοτομία (Institut fuer 

Systemtechnik und Innovationsforschung) έχει αναθέσει στο ΚΤΕ Πανελλαδική έρευνα για 

την Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, ως μέρος μιας μεγάλης έρευνας που γίνεται στις 

επιχειρήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η τεχνολογία CIM αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα στην εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις. 

Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να ξεπεράσει το θεωρητικό – 

ερευνητικό σκοπό και να αποτελέσει ένα εφαρμόσιμο εργαλείο, που θα είναι χρήσιμο και θα 

δίνει πρακτικές λύσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να εισαγάγουν την Τεχνολογία 

CIM. Καλύπτει το επιστημονικό πεδίο και με την μέθοδο της Δικτυωμένης Σκέψης, 

καταλήγει σε ένα Μοντέλο, το οποίο καθοδηγεί βήμα προς βήμα τον επιχειρηματία και τα 

στελέχη της επιχείρησης, να κάνουν καταρχήν μια λεπτομερή και βαθιά ανάλυση της 

υπάρχουσας κατάστασης και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην επιλογή και υλοποίηση 

της κατάλληλης λύσης για κάθε επιχείρηση.  

Είναι μια εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία μέσα και από την μελέτη περίπτωσης μιας 

επιχείρησης κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων καταδεικνύει την χρησιμότητά της και την 

άμεση δυνατότητα εφαρμογής της. Στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά επιχειρήσεων 

που συμμετείχαν στην έρευνα και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Φιλοδοξία του 

συγγραφέα είναι να γίνει εφαρμογή αυτής σε όλες τις επιχειρήσεις της Δυτ. Μακεδονίας και 

στην συνέχεια και στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εντατικοποίηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού δεν 

αφήνει πλέον περιθώρια ολιγωρίας και εφησυχασμού σε πρόσκαιρες επιτυχίες. Οι 

συνεργασίες με όλες τις μορφές τους και με όλους τους αρμόδιους φορείς είναι πλέον 

αναγκαιότητα. Η εσωστρέφεια των επιχειρήσεων θα πρέπει να ξεπεραστεί και μέσω Δικτύων 

οι επιχειρήσεις πρέπει να αισθάνονται ως συναγωνιστές και όχι ως ανταγωνιστές. 

Οι συνεργασίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: 

– Τα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα. 

– Τα Επιμελητήρια και τους συνδέσμους Βιομηχανιών. 

– Συμβούλους επιχειρήσεων. 

– Τους Δημόσιους φορείς του Κράτους, Υπουργείο ανάπτυξης, Υπουργείο Εργασίας, 

Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους. 

Στις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες εξέφρασαν την επιθυμία 

να έχουν στην διάθεσή τους ένα βοήθημα που θα τους καθοδηγήσει καταρχήν να 

ενημερωθούν και να αποκτήσουν την γνώση και στην συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν σαν 

οδηγό για την λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση της Τεχνολογίας CIM. 
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Στα πλαίσια της παρούσας εργασία έχει αναπτυχθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το 

οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της εργασίας και μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 

να κάνουν καταρχήν μία αυτοδιάγνωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση και τις 

προϋποθέσεις και προοπτικές ένταξης της Τεχνολογίας CIM σ’ αυτές. 

Επίσης και ο Haberland [] συνέταξε μια σειρά από διαγνωστικές ερωτήσεις που με την 

απάντησή τους βοηθούν επίσης στην διάγνωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 

της επιχείρησης. 

Όλα τα παραπάνω βοηθήματα συμβάλλουν ουσιαστικά προς τον επιδιωκόμενο στόχο, 

την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις. 

 

7.7 Προτεινόμενες περαιτέρω ερευνητικές εργασίες 

Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούν μελλοντικές ερευνητικές εργασίες; Το 

ερώτημα αυτό θα πρέπει να απαντηθεί σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

 

Εξειδίκευση του παραπάνω μοντέλου για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους 

Η παραπάνω ερευνητική εργασία έγινε για όλες τις ΜΜΕ. Μια πιο συγκεκριμένη 

εξειδίκευση για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους (π.χ. μεταλλοκατασκευές) με στόχο 

την εφαρμογή αυτού στο Δίκτυο Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου ή για τις 

επιχειρήσεις επίπλων ξύλου θα ήταν ένα ισχυρό επιστημονικό εργαλείο και θα έφερνε ριζικές 

αλλαγές στους παραγωγικούς αυτούς κλάδους.  

Επίσης μια πιο τεχνολογικά προσανατολισμένη ερευνητική εργασία, η οποία θα 

ασχολούνταν με την ολοκλήρωση των επί μέρους συστημάτων και τις τεχνολογίες 

επικοινωνιών, θα αποτελούσε μια χρήσιμη συμπληρωματική εργασία του τόσου μεγάλου 

αυτού επιστημονικού πεδίου.  

Οι αυτοματοποιήσεις των παραγωγικών διαδικασιών θα αποτελεί πάντοτε το πιο 

σημαντικό θέμα των παραγωγικών επιχειρήσεων. Σ’ αυτό τον τομέα υπάρχουν πάρα πολλές 

ερευνητικές εργασίες και εκπονούνται συνεχώς και νέες.  

Επίσης στην υπάρχουσα εργασία θα μπορούσε να εμβαθύνει κανείς στους επί μέρους 

παράγοντες που επηρεάζουν την Τεχνολογία CIM, όπως στην Οργάνωση, στην Ευελιξία, 

στην Παραγωγικότητα, στην Ποιότητα, στα χρηματοοικονομικά και στο Marketing.  

Ο καθηγητής Schuh [134] τονίζει επίσης ότι ο υπολογισμός της οικονομικής 

αποδοτικότητας είναι ένα μεγάλο θέμα για ερευνητικές εργασίες, διότι δεν υπάρχει ακόμα 
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ένα υπολογιστικό μοντέλο, με το οποίο να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η οικονομική 

αποδοτικότητα της τεχνολογίας CIM. 

Τέλος απλά τεχνικά εγχειρίδια με πρακτικές μεθόδους και μελέτες περιπτώσεων θα 

βοηθούσαν στην ολοκλήρωση της βιβλιογραφίας, τόσο της θεωρητικής – ερευνητικής όσο 

και της πρακτικής – εφαρμοσμένης, για εύκολη και άμεση χρήση. 

 

Έρευνες αγοράς – Προμηθευτές 

Θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έρευνα αγοράς και καταγραφή των 

προμηθευτών των υποσυστημάτων CIM. Επειδή η τεχνολογία της πληροφορικής αλλά και 

του παραγωγικού εξοπλισμού εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς η ανανέωση της 

μελέτης αγοράς είναι απαραίτητη. Επίσης οι προμηθευτές θα πρέπει να αξιολογούνται και να 

επιλέγονται οι πιο αξιόπιστοι και οι πιο προηγμένοι τεχνικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

διότι λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων η διάκριση και η σύγκριση μεταξύ των 

διαφόρων συστημάτων είναι πολύ δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένας 

κατάλογος προμηθευτών και να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των 

επιχειρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητά τους. 

 

Καταγραφή της κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει πολλές μελέτες για τις Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Το Γερμανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία των Συστημάτων και 

την Έρευνα στην Καινοτομία (ISI – Institut fuer Systemtechnik und Innovationsforschung) 

κάνει ανά δύο χρόνια μία έρευνα για την καινοτομία στην Παραγωγή, στις κυριότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα γίνεται αυτή η έρευνα για πρώτη φορά το 2005 και έχει 

ανατεθεί στο ΚΤΕ, στον Ερευνητικό Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής. 

Έτσι αναπτύχθηκε το ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται στο παράρτημα της εργασίας 

και θα απευθυνθεί στους αντιπροσωπευτικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής 

Βιοτεχνίας και Βιομηχανίας. Εκεί παρατίθενται και τα αποτελέσματα της έρευνας που έγιναν 

το 2003 στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στην έρευνα που έγινε λήφθηκαν υπόψη και τα 

γενικά κριτήρια για τις ΜΜΕ, που αναπτύχθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα STRATOS 

(Strategic Orientations of small and medium – sized enterprises). 
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ICAP Ελληνικός Οργανισμός Επιχειρήσεων 

DEC Digital Equipment Corporation 

AWF (Auisschuss fuer Wirtschaftliche Fertigung) Επιτροπή Συστημάτων Παραγωγής, 

Γερμανία 

ISI (Institut fuer Systemtechnik und Innovationsforschung) Γερμανικό Ερευνητικό 

Ινστιτούτο για την Τεχνολογία Συστημάτων και την έρευνα της καινοτομίας 

CVO (CIM – Bildungs – und Technologie – Verbund Ostschweiz und Fuerstentum 

Liechtenstein) Κέντρο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελβετία.  

REFA Γερμανικός Οργανισμός για την Οργάνωση και Αξιολόγηση της Εργασίας 

 

Ακρωνύμια: 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

CAI Computer Aided Industry 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CAP Computer Aided Planning 

CAPP Computer Aided Process Planning 

CAQ Computer Aided Quality Assurance 

CIB Computer Integrated Business 

CIM Computer Integrated Manufacturing 

CNC Computer Numerical Control 

 

 

FDA Factory Data Acquisition 

FMS Flexible Manufacturing Systems 

 

GT Group Technology 

 

PLC Programmable Logic Controllers 

PPC Production Planning control  
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Α Η μεθοδολογία της δικτυωμένης σκέψης για την επίλυση πολυσύνθετων 

προβλημάτων 

 

Α.1 O χειρισμός των πολυσύνθετων προβλημάτων  

Πολλοί μάνατζερ χειρίζονται τα προβλήματα και την επίλυση τους εντελώς 

διαισθητικά. Όμως το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μιας επιχείρησης θα 

πρέπει να στηρίζεται σε μια μεθοδευμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία, η οποία στηρίζεται 

σε επιστημονικές αλλά και σε εμπειρικές μεθόδους. Ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση 

πολυσύνθετων προβλημάτων απαιτείται μια ολιστική αντιμετώπιση που να λαμβάνει υπόψη 

όλες τις μεταβλητές και παραμέτρους λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

Η μεθοδολογία της δικτυωμένης σκέψης δεν απαιτείται στην επίλυση όλων των ειδών 

προβλημάτων. Μερικές φορές αρκούν οι συμβατικοί τρόποι αντιμετώπισης. Τα είδη των 

προβλημάτων είναι: τα απλά, τα πολύπλοκα και τα πολυσύνθετα. Τα απλά προβλήματα 

εξαρτώνται από λίγους παράγοντες επιρροής, έχουν απλές σχέσεις μεταξύ τους και απαιτούν 

απλούς τρόπους αντιμετώπισης, π.χ. η διόρθωση ενός προϋπολογισμού, η τοποθέτηση 

εργαζομένων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, ο προγραμματισμός μηχανημάτων κ.α. Σε 

περιπτώσεις πολύπλοκων περιπτώσεων προβλημάτων έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλο 

αριθμό παραγόντων με διασυνδέσεις μεταξύ τους αλλά χωρίς δυναμική αλληλεξάρτηση 

μεταξύ τους. H οργάνωση ενός λογιστηρίου και τα σχέδια λειτουργίας μιας εγκατάστασης 

είναι τυπικά παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων. Η αντιμετώπιση αυτών απαιτεί 

λεπτομερειακή και χρονοβόρα διαδικασία αλλά δεν είναι πολυσύνθετης δομής και υφής. 

Τα πολυσύνθετα προβλήματα παρουσιάζουν δυναμική συμπεριφορά, δηλ. συνεχώς 

μεταβαλλόμενη κατάσταση και αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων και μεταβλητών από 

τα οποία εξαρτώνται. Πρόκειται για προβλήματα που αφορούν στρατηγικές επιλογές της 

επιχείρησης, προβλέψεις μελλοντικών καταστάσεων, την επίδραση του συνολικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, των αγορών, της ανταγωνιστικότητας κ.τ.λ. Τέτοιες 

περιπτώσεις αντιμετώπισης πολυσύνθετων προβλημάτων εμφανίζονται όλο και περισσότερο 

σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δράσης των επιχειρήσεων. Το περιβάλλον και οι 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης γίνονται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό πολυσύνθετες. 

Σύμφωνα μα τον διεθνούς φήμης οικονομολόγο Peter Drucker τα προβλήματα έχουν γίνει 

πολυσύνθετα επειδή λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της οικονομικής επιστήμης και της 

τεχνολογίας διαμορφώθηκαν εντελώς διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η απελευθέρωση του εμπορίου και η μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης στις πληροφορίες 

σε όλο τον πλανήτη απαιτούν νέες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
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Μερικοί κλάδοι επιδεικνύουν μεγάλη αύξηση ενώ άλλοι εξαφανίζονται από την αγορά. 

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών και της 

παραγωγής (CIM) δημιουργούν νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για την επιτυχή λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Ο συνεχώς μειούμενος κύκλος ζωής των προϊόντων, οι αυξημένες 

απαιτήσεις των καταναλωτών, η ευελιξία, η ποιότητα και η τιμή των προϊόντων αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης των επιχειρήσεων. 

Ο οικονομολόγος Dietrich Doerner παρουσίασε ένα μοντέλο προσομοίωσης όπου ένα 

πρόβλημα αντιμετωπιζόταν με διαφορετικούς τρόπους και καταγραφόταν τα λάθη στις 

επιχειρηματικές επιλογές. Με τον τρόπο αυτό απέδειξε ότι η αντιμετώπιση πολυσύνθετων 

προβλημάτων απαιτεί διαφορετικό τρόπο μεθοδολογίας και ότι δεν αρκεί η απλή σκέψη του 

ανθρώπινου νου. Συνήθως οι Manager παραβλέπουν σημαντικές παραμέτρους και 

συμπτώματα που εκλαμβάνονται ως αιτίες, ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη η δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Η αντιμετώπιση 

πολυσύνθετων προβλημάτων ξεπερνάει τις ικανότητες των Manager της επιχείρησης.  

 Οι ερευνητές Probst και Gromez ανέπτυξαν μια επιστημονική μεθοδολογία για την 

επίλυση των πολυσύνθετων προβλημάτων η οποία περιλαμβάνει :  

 Τις βασικές αρχές της δικτυωμένης σκέψης. 

 Την μεθοδολογία της δικτυωμένης σκέψης. 

 Την ανάπτυξη μιας ολιστικής μεθόδου διοίκησης μιας επιχείρησης.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της Δικτυωμένης σκέψης. Οι βασικές αρχές της 

είναι: 

− Τμήμα και ολότητα 

− Δικτύωση 

− Ελεύθερη μεταβλητότητα 

− Πολυσυνθετικότητα 

− Διευθέτηση 

− Καθοδήγηση 

− Ανάπτυξη 

  

Α.2 Βήματα της μεθοδολογίας της Δικτυωμένης Σκέψης  

 Στο Σχήμα Α.1 παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει ν’ ακολουθηθούν για την 

υλοποίηση της Δικτυωμένης Σκέψης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα βήματα αυτά έχουν μια 

δυναμική συμπεριφορά και όταν κάτι υποστεί αλλαγή θα πρέπει να επανέλθουμε στο ίδιο 
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βήμα και να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές αυτές. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης 

της επίλυσης των προβλημάτων συνεχώς μεταβάλλεται και η στρατηγική αντιμετώπισης θα 

πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα. 

 

(1) Καθορισμός των στόχων και
δημιουργία μοντέλου της

κατάστασης του προβλήματος

(2) Ανάλυση του τρόπου χειρισμού
και επίδρασης

(3) Διαπίστωση, καταγραφή και
επεξήγηση των δυνατοτήτων
μεταβολής μιας κατάστασης

(4) Ανίχνευση των δυνατοτήτων
χειρισμού και επιλογή τρόπου
επέμβασης για την επίλυση του

προβλήματος

(6) Υλοποίηση της λύσης του
προβλήματος

(5) Σχεδιασμός στρατηγικών και
επιλογή μέσων για την επίλυση

 
 

Σχήμα Α.1: Τα Βήματα της Μεθοδολογίας της Δικτυωμένης Σκέψης 

 

 (1) Καθορισμός των στόχων και δημιουργία μοντέλου της κατάστασης του προβλήματος. 

Καταρχήν για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας κατάστασης και της επιλογής της 

κατάλληλης λύσης της θα πρέπει να διαπιστωθεί και να περιγραφεί με σαφήνεια το 

πρόβλημα. Εάν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή σ’ αυτό το στάδιο υπάρχει περίπτωση να 

αντιμετωπίσουμε μόνον τα συμπτώματα, να τεθούν λάθος στόχοι, να αντιμετωπισθεί μόνον 

επιμέρους η κατάσταση και να μην οδηγηθούμε στην ολοκληρωτική επίλυση του 

προβλήματος. 

Στην αρχική φάση οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην αντιμετώπιση μιας 

κατάστασης μπορεί να μην αποτελούν το πραγματικό πρόβλημα αλλά μόνο συμπτώματα ή 

μια επιμέρους παρουσίαση του προβλήματος και αυτό μας οδηγεί να απλουστεύσουμε την 

κατάσταση για να αποφύγουμε την πραγματική πολυσυνθετικότητα του προβλήματος. 

Εάν θέλουμε όμως να ανιχνεύσουμε τις ρίζες και τα βασικά αίτια του προβλήματος, 

θα πρέπει να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε τις διασυνδέσεις, τις αλληλοεξαρτήσεις και 
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την αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών και παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται ένα 

σύστημα και τα προβλήματα που δημιουργούνται σ’ αυτό. Πολυσύνθετα προβλήματα είναι 

δύσκολα στην περιγραφή τους. Γι’ αυτό απαιτείται η Δικτυωμένη Σκέψη. 

Τα προβλήματα δεν έχουν αντικειμενική μορφή και αντιμετώπιση. Εξαρτώνται 

πάντοτε από την υποκειμενική αίσθηση αυτών που καλούνται να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα Η πραγματικότητα έχει πολλά πρόσωπα και εξαρτάται από ποια οπτική γωνία 

γίνεται η παρατήρηση. Γι’ αυτό στην προκείμενη μεθοδολογία θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη διαφορετικές γνώμες από διαφορετικές ομάδες ειδικών, από φορείς και από 

οργανώσεις. Στο σχήμα Α.2 παρουσιάζεται η κατάσταση ενός προβλήματος από διαφορετικές 

σκοπιές ανάλογα με τους συμμετέχοντες στην επίλυση του προβλήματος. 

Εσωτερικές λειτουργίες και
συμμετέχοντες

Λειτουργικά τμήματα
(Μάρκετινγκ, Προμήθειες,
Παραγωγή)
Προϊόντα, Αγορές
Διοίκηση
Εργαζόμενοι
Πελάτες

Κατάσταση του προβλήματος

Φορείς και Οργανισμοί Επιρροές του περιβάλλοντος
Εσωτερικές-Εξωτερικές

Κράτος
Πελάτες

Τράπεζες
Μέτοχοι

Προμηθευτές
Συνδικάτα

Ενώσεις κλάδων
Οργανισμοί

Οικονομικότητα
Πολιτικές επιρροές

Οικολογία
Κοινωνία

Τεχνολογία

 
 

Σχήμα Α.2: Λειτουργίες, Οργανισμοί και Επιρροές για την Οριοθέτηση του Προβλήματος 
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Για την αντιμετώπιση και την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να τεθούν 

συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι πρέπει να αναγνωρισθούν επακριβώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο στα πολυσύνθετα προβλήματα και πολλές φορές πρέπει να τεθούν συγχρόνως 

περισσότεροι του ενός στόχοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και αντιφατικοί π.χ. αύξηση της 

ευελιξίας με σύγχρονη αύξηση της παραγωγικότητας. Θα πρέπει εξ’ αρχής να τεθούν 

προτεραιότητες σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιτευχθούν συγχρόνως πολλαπλοί 

στόχοι. 

 

(2) Ανάλυση του τρόπου χειρισμού και επίδρασης 

Η κατάσταση ενός προβλήματος είναι το σύνολο αλληλεπιδράσεων των μεγεθών και 

μεταβλητών που επηρεάζουν το πρόβλημα. Αυτή η πολυσύνθετη κατάσταση δεν μπορεί να 

απεικονισθεί με τη βοήθεια ενός οργανογράμματος ή ενός γραμμικού δικτύου, όπου το ένα 

μέγεθος επηρεάζει ένα άλλο. Απαιτείται ένα εργαλείο που να διασυνδέει πολλαπλώς τα 

μεγέθη μεταξύ τους, τις επιρροές, την χρονική εξάρτηση και τις μεταβολές αυτών. Αυτό 

απαιτείται για την ολοκληρωμένη περιγραφή των μεταβολών που συντελούνται σ’ ένα 

σύστημα. Η Δικτυωμένη Σκέψη μας δίνει την δυνατότητα όχι μόνον να διαπιστώσουμε τις 

αλληλοεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις, αλλά να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των 

μεγεθών και να τα απεικονίσουμε και με τον τρόπο επίδρασης τους. Έτσι δημιουργείται ένας 

πρότυπος τρόπος απεικόνισης με το οποίο λαμβάνονται υπόψη η κατεύθυνση επίδρασης, η 

ένταση της επίδρασης και η χρονική διάρκεια της επίδρασης. Καταρχήν διαπιστώνεται ποιο 

μέγεθος επηρεάζει ένα άλλο μέγεθος του συστήματος, π.χ. η ικανότητα μιας επιχείρησης για 

καινοτομία επηρεάζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων αυξάνοντας την γκάμα αυτών (βλέπε 

σχήμα Α.3). Η επίδραση αυτή θεωρείται θετική-αυξητική και χαρακτηρίζεται με το πρόσημο 

(+). Αυτό στην συνέχεια αυξάνει την ικανοποίηση των επιθυμιών των καταναλωτών. Η 

αύξηση των πωλήσεων οδηγεί σε αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Αντιθέτως η αύξηση 

των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη οδηγούν την επιχείρηση μεταβατικά στην μείωση των 

μερισμάτων προς τους μετόχους. Αυτό χαρακτηρίζεται με το πρόσημο (-). Στο σχήμα Α.4 

απεικονίζονται οι αλληλεπιδράσεις των μεγεθών.  
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Κοινωνικές απαιτήσεις - προκλήσεις

Οικονομική κατάσταση

Ανταγωνισμός

Ανταγωνιστική θέση στην αγορά

Τιμές

Περιθώρια κέρδους

Κέρδη

Μερίσματα

Φόροι

Αποσβέσεις

Εικόνα της
επιχείρησης

Εκσυγχρονισμός

Συνθήκες εργασίας

Προστασία
περιβάλλοντος

Επενδύσεις

Έρευνα και
ανάπτυξη

Καινοτομία

Πρόγραμμα προϊόντων

Αύξηση παραγωγής
Πωλήσεις

+

+

+

+

+

-

-
-

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

++

+

+
+

+

+
+

 

Σχήμα Α.3:Παρουσίαση των βασικών αλληλοεξαρτήσεων 

 
Φιλικότητα του σερβιτόρου Ύψος του φιλοδωρήματος

Όσο πιο φιλικός είναι ο
σερβιτόρος, τόσο μεγαλύτερο

φιλοδώρημα παίρνει

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του
εισητηρίου, τόσο μειώνεται ο
αριθμός των ταξιδιωτών

Αριθμός ταξιδιωτώνΎψος τιμής του εισητηρίου

(+)

(-)

 
Σχήμα Α.4:Παραδείγματα προσαυξανόμενων (+) και μειούμενων (-) αλληλοεξαρτήσεων 

Για να υπάρχει πιο πλήρης περιγραφή της αλληλεπίδρασης σε κάθε βέλος εμφανίζεται 

και η χρονική επίδραση των μεγεθών. Μερικές φορές υποτιμάται και δεν λαμβάνεται η 

επίδραση των μεγεθών σε σχέση με τον χρόνο και αυτό οδηγεί σε λάθος επιλογές και 

χειρισμούς. Στο σχήμα Α.5 απεικονίζονται τα σύμβολα με τα οποία χαρακτηρίζονται οι 

χρονικές επιδράσεις.  
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Σχήμα Α.5: Ανάλυση της χρονικής συμπεριφοράς 

Η χρονική επίδραση των μεγεθών διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο και από 

επιχείρηση σε επιχείρηση, π.χ. ως βραχυπρόθεσμη επίδραση χαρακτηρίζεται η διάρκεια ενός 

έτους για μια εμπορική επιχείρηση, ενώ για μια φαρμακοβιομηχανία για την ανάπτυξη ενός 

νέου φαρμάκου χαρακτηρίζεται η διάρκεια 5 ετών. 

Για την ολοκληρωμένη ανάλυση του δικτυωμένου διαγράμματος απαιτείται και ο 

χαρακτηρισμός της έντασης της επίδρασης του ενός μεγέθους στο άλλο. Όλες οι επιδράσεις 

δεν είναι της ίδιας έντασης και σημασίας. Θα πρέπει λοιπόν οι επιδράσεις να 

ποσοτικοποιηθούν και αυτό γίνεται με τους συντελεστές έντασης: 

0 = καμία επίδραση ή πολύ μικρή 

1 = μικρή ένταση επίδρασης 

2 = μεγάλη ένταση επίδρασης  

 3 = πολύ μεγάλη ένταση επίδρασης 

Ο Frederic Vester ανέπτυξε μία μήτρα, στην οποία απεικονίζεται η ένταση της επίδρασης του 

ενός μεγέθους στο άλλο λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συνδυασμούς αλληλεπιδράσεων 

(βλέπε σχήμα Α.6).  
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Σχήμα Α.6: Καθορισμός του βαθμού επίδρασης και του βαθμού επιρροής 

Τα μεγέθη αυτά παίρνουν τιμές οι οποίες δεν απορρέουν από κάποιους μαθηματικούς 

υπολογισμούς αλλά προέρχονται από εμπειρίες και εκτιμήσεις που γίνονται σε κάθε 

επιχείρηση από τα στελέχη της διοίκησης αυτής. Περιέχει τους εξής τύπους και στοιχεία: 

− Στοιχεία που επηρεάζουν πολύ τα άλλα, αλλά τα ίδια δεν επηρεάζονται από τα 

άλλα, είναι δραστικά. (Μεγάλο άθροισμα στην στήλη Ε). 

− Στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν λίγο τα άλλα, αλλά τα ίδια επηρεάζονται πολύ από 

αυτά. Είναι παθητικά ή αντιδραστικά (Μικρό άθροισμα στην στήλη Ε).  

− Στοιχεία τα οποία επηρεάζουν πολύ τα άλλα και τα ίδια επηρεάζονται πολύ από τα 

άλλα. Είναι τα κρίσιμα στοιχεία. (Μεγάλο άθροισμα Β και Ε) 

− Στοιχεία τα οποία επηρεάζουν λίγο τα άλλα, αλλά τα ίδια επηρεάζονται και λίγο 

από τα άλλα. Παρουσιάζουν αδράνεια, είναι αδρανή. (Μικρό άθροισμα Β και Ε). 

Αυτή η ανάλυση βοηθάει να ορισθούν οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων και να 

διαπιστωθεί η διαφοροποίηση, όταν αυτή γίνεται ανεξάρτητα και από διαφορετικά μέλη μιας 

ομάδας εμπειρογνωμόνων ή διαφορετικών στελεχών της επιχείρησης (βλέπε σχήμα Α.7). 

 

(3) Διαπίστωση, Καταγραφή και Επεξήγηση δυνατοτήτων μεταβολής μιας κατάστασης.  

Όταν δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, τότε μπορούμε να παίξουμε με τις διάφορες 

μεταβλητές. Μπορούμε να επιλέξουμε και να επεξεργαστούμε μια κυκλική 

αλληλοεπιδρώμενη δικτύωση και να κάνουμε διάφορες μεταβολές. Έτσι μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε π.χ. διεργασίες που βελτιώνουν την λειτουργία του εργοστασίου ή διεργασίες 

που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν  

 



 356

Κρίσιμη

Ικανότητες εργαζομένων

Κέρδη

Αριθμός
εργαζομένων Παραγωγικότητα

Προσλήψεις

Κόστος προσωπικού

Υψ
ηλ

ό 
 Β

Ανάδραση

ΔραστικήΑδρανής

Εικόνα Κοινωνικές παροχές

Ποιότητα
περιβάλλοντος

Ανεύρεση
εργαζομένων

Ικανοποίηση
Επιμόρφωση

Κλίμα Κατάσταση αγοράς

Τεχνολογίες

Δυνατότητα καριέρας

Επιλογή στρατηγικής

Εμπειρία
Προμήθειες

Τρόπος διοίκησης

Επίπεδο εκπαίδευσης

Υψηλό Ε

Βαθμός επιρροής

Β
αθ
μό

ς 
επ

ίδ
ρα

ση
ς

Χαμηλό Ε

Χα
μη

λό
  Β

 
Σχήμα Α.7: Διάγραμμα επιρροής - επίδρασης 

μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον σε πολυσύνθετα προβλήματα. Μπορούμε όμως αλλάζοντας 

τα δεδομένα και τα στοιχεία να εξετάσουμε διαφορετικά σενάρια και να βγάλουμε πολύ 

σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι μπορούμε να προσομοιώσουμε διάφορες 

καταστάσεις και μεταβολές και να εκτιμήσουμε τις επιδράσεις του ενός μεγέθους σε ένα 

άλλο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε βελτιώσεις του συστήματος. 

Τα διαφορετικά σενάρια δεν πρέπει να αναφέρονται μόνο σε μεμονωμένα μεγέθη και 

στοιχεία αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τουλάχιστον μια επιμέρους δικτύωση. Επίσης δεν 

πρέπει να αναφερόμαστε σε πολλά διαφορετικά σενάρια, αλλά να εστιαστεί η προσοχή σε 

ένα κύριο σενάριο και να εξεταστούν παραλλαγές αυτού του σεναρίου που θα λαμβάνουν 

υπόψη π.χ. αισιόδοξες και απαισιόδοξες εκδοχές. Κατά την δημιουργία των σεναρίων θα 

πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα: 

- Επιλογή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραγωγικού κλάδου. 

- Ορισμός των συντελεστών που επηρεάζουν το δίκτυο. 

- Επιλογή της περιοχής που θα κινηθεί το σενάριο. 

- Επιλογή του βασικού σεναρίου.  

- Διαμόρφωση των παραλλαγών του σεναρίου. 

- Επεξήγηση και ανάλυση των σεναρίων. 
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(4) Ανίχνευση των δυνατοτήτων χειρισμού και επιλογή τρόπου επέμβασης για την επίλυση του 

προβλήματος 

  Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα προβλήματα και οι καταστάσεις που 

δημιουργούνται δεν μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα και με σίγουρα και προδιαγραμμένα 

αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσουμε τα μεγέθη και τα στοιχεία που μπορούν να 

επηρεαστούν και αυτά που δεν μπορούν να επηρεαστούν. Αυτά θα πρέπει να τα επιβλέψουμε 

με ιδιαίτερη προσοχή και να δημιουργήσουμε δείκτες, με τους οποίους θα μετράμε την 

επιτυχία των παρεμβάσεων που γίνονται στο σύστημα.  

Πριν προχωρήσουμε όμως στην εκκίνηση των ενεργειών θα πρέπει να καθορίσουμε 

ποιοι θα συμμετέχουν στην επίλυση του προβλήματος και τι αρμοδιότητες θα έχουν αυτοί. 

Επίσης θα πρέπει να είναι γνωστό τι δυνατότητες έχουν και τι εξουσία διαθέτουν για να 

επέμβουν στο σύστημα. Στην πυραμίδα (σχήμα Α.8) φαίνεται η ιεραρχία των συμμετεχόντων 

στην επίλυση των πολυσύνθετων προβλημάτων. 

 

Πηγή: Ulrich/Probst

  
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

 
Σχήμα Α.8: Συστήματα και δυνατότητες καθοδήγησης και επέμβασης σε διαφορετικά επίπεδα 

ιεραρχίας 

Στη δικτύωση θα πρέπει να φαίνεται και ο τρόπος επιρροής του ενός στοιχείου-μεγέθους προς 

το άλλο, ώστε αυτό να βοηθάει στην λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται 

υπόψη και να προσεχθούν τα στοιχεία που δεν επιδέχονται επιρροή επειδή αυτά πολλές φορές 

μεταλλάζονται και επηρεάζουν το σύστημα. Θα πρέπει σ’ αυτή την περίπτωση να γίνονται 
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σκέψεις και να προετοιμάζονται οι ανάλογες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Στην ανάλυση 

των στοιχείων-μεγεθών του συστήματος που εμφανίζονται στη δικτύωση θα πρέπει να 

εμφανίζονται και οι τρόποι επίδρασης π.χ. οι θετικές προσαυξανόμενες επιδράσεις του ενός 

στοιχείου προς το άλλο, οι χρονικές επιδράσεις και η ένταση των επιδράσεων. 

 

(5) Σχεδιασμός στρατηγικών και επιλογή μέσων για την επίλυση  

Εάν έχουμε καταλήξει στην αφετηρία των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν για την 

επίλυση ενός προβλήματος, θα πρέπει να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των στοιχείων-

μεγεθών του συστήματος και να αποφασίσουμε τον τρόπο και τις μεθόδους που θα 

εφαρμοστούν για την επίλυση του προβλήματος. Πρόκειται για μια δημιουργική διαδικασία, 

όπου επιλέγεται η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος και θα συμπεριληφθούν στην δημιουργία 

της δικτύωσης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιότητες του συστήματος, έτσι 

ώστε να καθοριστούν τα κατάλληλα μέσα που ταιριάζουν στο σύστημα. Με αυτό τον τρόπο 

θα ληφθεί υπόψη και η δυναμική του συστήματος και οι δυνατότητες ενέργειας διαφορετικών 

στοιχείων και μεγεθών μεταξύ τους. Οι κανόνες που θα πρέπει να τηρηθούν και οι ερωτήσεις 

οι οποίες προκύπτουν φαίνονται στον πίνακα Α.1. 

(6) Υλοποίηση της λύσης του προβλήματος  

Με τις αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και την επίλυση του προβλήματος στο 

χαρτί ή στο μυαλό υπεύθυνων για την επίλυση του προβλήματος δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα 

που να έχει αποτέλεσμα. Μόνο όταν τα παραπάνω μετατραπούν σε συγκεκριμένες ενέργειες 

και δράσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος. 

 
1. Πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες καθοδήγησης στην πολυσυνθετικότητα 

της κατάστασης του προς επίλυση προβλήματος 

- Λαμβάνοντας υπόψη συγχρόνως όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. 

- Να αποφεύγεται ο μονοδιάστατος τρόπος σκέψης και να ακολουθείται ο 

πολυδιάστατος. 

- Δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο σ’ ένα σημείο, αλλά να εξεταστούν όλα τα 

σημαντικά σημεία από τα οποία εξαρτάται το σύστημα. 

2. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί ρόλοι που θα παίξουν τα στοιχεία 

του συστήματος 

- Σε ποια σημεία θα επιδράσουν; στα κρίσιμα, στα δραστικά;  
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3. Πρέπει να αποφευχθούν μη ελεγχόμενες εξελίξεις χρησιμοποιώντας ανάδραση 

σε κάθε βήμα και σύγκριση 

- Θα πρέπει να επιλέγονται οι σταθεροποιημένες με ανάδραση επιδράσεις. 

- Θα πρέπει τα μέσα που χρησιμοποιούνται να μην διακόπτουν την κυκλική 

ακολουθία των επιδράσεων.  

4. Θα πρέπει να γίνεται αξιοποίηση της δυναμικής του  συστήματος προς 

επίτευξη συνέργιας μεταξύ των  στοιχείων-μεγεθών 

- Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η συμβολή των εργαζομένων. 

- Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του συστήματος. 

- Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι συνέργιες του συστήματος. 

5. Πρέπει να ευρεθούν οι αρμονικές ισορροπίες μεταξύ  καταστάσεων που 

πρέπει να μεταβληθούν και αυτών που θα παραμείνουν αμετάβλητες 

- Θα πρέπει να επιλεγεί ένα μίγμα από ασφάλεια και ρίσκο, σταθερότητα και 

αλλαγή, ευελιξία και εξειδίκευση. 

6. Θα πρέπει να δοθεί αυτονομία σε κάθε τμήμα της επιχείρησης 

- Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας των τμημάτων και να 

δοθεί βαρύτητα στην αυτοοργάνωση αυτών. 

7. Με κάθε επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να δημιουργούνται νέες γνώσεις 

και εμπειρίες και να εξελίσσεται η μαθησιακή διαδικασία 

- Έχει επιτευχθεί μαθησιακή διαδικασία κατά την επίλυση ενός προβλήματος; 

- Τι οφέλη προέκυψαν κατά την επίλυση του προβλήματος, νέες γνώσεις, νέοι 

τρόποι παραγωγής και διοίκησης; 

- Έχει αυξηθεί η ικανότητα και η ταχύτητα της μάθησης; 

Πίνακας Α.1: Κανόνες καθοδήγησης για την επιλογή στρατηγικής και μέσων για την επίλυση 

ενός πολυσύνθετου προβλήματος. 

Προς επίτευξη αυτού απαιτούνται συγκεκριμένα σχέδια υλοποίησης, κατάλληλα 

εργαλεία, σωστή και αποτελεσματική διαχείριση και ανθρώπινο δυναμικό με αυξημένα 

κίνητρα και οράματα. Έναν πολύ σημαντικό ρόλο θα παίζει ο τρόπος και η μέθοδος που θα 

ακολουθηθεί για την επίλυση του προβλήματος. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες 

ειδικών, όπου θα συμμετέχουν και τα στελέχη της επιχείρησης και να γίνονται οι απαραίτητες 

συνεδριάσεις (workshops). Η συνεργασία σε ομάδες στηρίζει και υλοποιεί την ιδέα της 

αυτοοργάνωσης ενός συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση των τμημάτων αλλά και 

ολόκληρης της επιχείρησης. 
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Η λύση του κάθε προβλήματος θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αντιμετωπίζει και 

τις πιο δυσμενείς συνθήκες της κατάστασης, να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε νέα 

δεδομένα και να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το 

πρόβλημα έχει επιλυθεί παντελώς. Θα πρέπει να εξετάζονται και άλλες επιλογές λύσης με 

διαφορετικά μέσα, εργαλεία και στρατηγικές. Εάν κατά την διάρκεια της επίλυσης αλλάξουν 

τα δεδομένα από τα οποία εκκινήσαμε, θα πρέπει η λύση να προσαρμοστεί στις νέες 

συνθήκες, δηλ. να διαθέτει ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ικανότητα εξέλιξης προς νέα 

κατεύθυνση. Θα πρέπει η λύση να είναι έτσι προετοιμασμένη ώστε να επιδέχεται αλλαγές και 

να έχουν προβλεφθεί διορθωτικές ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή 

παρακολούθηση της επίλυσης βήμα προς βήμα και κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα ή 

υπάρχουν αποκλίσεις από την επιθυμητή κατάσταση, ώστε να γίνεται νέος ορισμός στόχου. 

Θα πρέπει να υπάρχει μια μεθοδολογία για να εντοπίζονται άμεσα οι αποκλίσεις με 

πληροφορίες έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που εμφανίζονται αποκλίσεις 

(Feedback-Ανάδραση). Τα βήματα της μεθοδολογίας παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 

Α.2, όπου αναφέρονται οι ερωτήσεις, ο τρόπος χειρισμού και τα βοηθήματα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν. 

Ο τρόπος σκέψης και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπισθούν τα 

πολυσύνθετα προβλήματα με την δικτυωμένη μεθοδολογία δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η 

μεθοδολογία της δικτυωμένης σκέψης εφαρμόζεται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις 

σε όλο τον κόσμο και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι έχει δώσει επιτυχή αποτελέσματα.  

Οι ερευνητές Gomez & Probst, αναφέρουν συγκεκριμένα: εάν δεν γίνει έγκαιρα 

κατανοητή η αναγκαιότητα χρήσης της μεθοδολογίας της Δικτυωμένης Σκέψης για την 

επίλυση ενός προβλήματος με την μορφή της δικτύωσης των παραγόντων από τους οποίους 

εξαρτάται η λειτουργία ενός συστήματος (π.χ.  

 

Ερωτήσεις Τρόπος Αντιμετώπισης 

1. Καθορισμός στόχων και μοντελοποίηση της κατάστασης του  προβλήματος 

Ποιοι είναι οι στόχοι; Ανίχνευση και συγκεκριμενοποίηση των 

στόχων. 

Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες 

του προβλήματος; 

Καθορισμός των σημαντικών 

παραγόντων που επηρεάζουν την 

κατάσταση του προβλήματος. 

Πως διασυνδέονται μεταξύ τους οι Δημιουργία Δικτύωσης. 
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παράγοντες;  

2. Ανάλυση της ροής επίδρασης 

Πως επιδρούν οι παράγοντες ο ένας στον 

άλλον; 

Εξέταση των διαδρομών επιρροής των 

παραγόντων στη Δικτύωση. 

3. Καταγραφή και επεξήγηση των μελλοντικών δυνατοτήτων διασυνδέσεων των 

παραγόντων που περιγράφουν την κατάσταση του προβλήματος 

Ποιες μελλοντικές αλλαγές αναμένονται 

στις συνθήκες λειτουργίας του 

συστήματος;  

Δημιουργία σεναρίων για τις μελλοντικές 

πιθανές αλλαγές. 

Ποιες αλλαγές της κατάστασης του 

προβλήματος προκύπτουν από τις 

παραπάνω μεταβολές 

 

Καταγραφή και επεξήγηση μελλοντικών 

πιθανών αλλαγών της κατάστασης του 

προβλήματος με διαφορετικές 

προϋποθέσεις. 

4. Διαπίστωση των δυνατοτήτων επέμβασης 

Σε ποιο επίπεδο διοίκησης και 

αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λυθεί το 

πρόβλημα;  

Ορισμός διαφορετικών επιπέδων 

επέμβασης. 

Ποιες ενέργειες και επεμβάσεις είναι 

δυνατές για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης;  

Διαπίστωση και διαφοροποίηση των 

παραγόντων που επιδέχονται επέμβαση 

και αυτών που δεν επιδέχονται αυτή. 

Ποιοι παράγοντες δίνουν έγκαιρες 

πληροφορίες για τις αλλαγές της 

κατάστασης του προβλήματος; 

Δημιουργία δεικτών και αισθητηρίων για 

την επιτήρηση της κατάστασης του 

προβλήματος. 

Ποια αποτελέσματα-επιδράσεις 

προκύπτουν από τις επεμβάσεις-

ενέργειες; 

Εξέταση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τις επεμβάσεις-

ενέργειες. 

5. Σχεδιασμός στρατηγικών και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν 

Ποιες βασικές εναλλακτικές μορφές 

αντιμετώπισης της κατάστασης του 

προβλήματος υπάρχουν και ποια είναι τα 

αποτελέσματα;  

Ανεύρεση διάφορων στρατηγικών και 

αξιολόγηση αυτών. 
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Ποιες στρατηγικές θα πρέπει να 

υιοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε;  

Καθορισμός των επιλεγμένων 

στρατηγικών. 

Πως μπορούν να μετατραπούν οι 

επιλεγείσες στρατηγικές σε 

συγκεκριμένες ενέργειες και επεμβάσεις; 

Επιλογή συγκεκριμένων ενεργειών και 

μέσων για την επίλυση του προβλήματος. 

6. Υλοποίηση της επιλεγμένης λύσης 

Πως θα πρέπει να ελέγχονται οι 

μελλοντικές εξελίξεις της 

κατάστασης του προβλήματος;  

Θα πρέπει να επιλεγεί και να εφαρμοστεί 

ένας κατάλληλος τρόπος ελέγχου 

(controlling). 

Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε ώστε να 

αποφύγουμε ή και να αντιμετωπίσουμε 

ανεπιθύμητες καταστάσεις; 

Χρησιμοποίηση μεθόδων και 

μηχανισμών για την όσο το δυνατόν 

αποτελεσματική αντιμετώπιση 

αποκλίσεων. 

Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε ώστε η 

επίλυση του προβλήματος διαρκώς να 

βελτιώνεται και να έχει καλύτερα 

αποτελέσματα; 

Θα πρέπει να αναπτυχθούν μαθησιακές 

διαδικασίες, να χρησιμοποιούνται και 

συνεχώς να βελτιώνονται. 

Πίνακας Α.2: Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων που ακολουθούνται στη μέθοδο της 

Δικτυωμένης Σκέψης 

επιχείρηση), τότε δεν θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί αργότερα. Η εμπειρία η οποία προήλθε 

από την πράξη έχει καταδείξει ότι η μεμονωμένη εξέταση των παραγόντων ή η γραμμική 

σύνδεση μεταξύ τους δεν οδηγεί σε σωστά συμπεράσματα διότι δεν λαμβάνει υπόψη την 

πολλαπλή αλληλεπίδραση αυτών. Αντίθετα η κυκλική αλληλεπίδραση λαμβάνει υπόψη τις 

επιδράσεις του ενός στοιχείου προς το άλλο και η τελική έξοδος ξαναγίνεται πάλι είσοδος 

στην κυκλική ανάλυση. 

Επειδή η Δικτυωμένη Σκέψη δεν είναι ευρέως γνωστή και οι ερευνητές είναι 

περισσότερο συνηθισμένοι να υπολογίζουν με μαθηματικές πράξεις και συναρτήσεις, 

παρουσιάζονται δυσκολίες αποδοχής να αντικατασταθούν αυτοί οι μέθοδοι με γραφικές 

παραστάσεις, με βέλη και πρόσημα και κυκλική εναλλαγή από το ένα μέγεθος στο άλλο. Τα 

πλεονεκτήματα όμως της Δικτυωμένης Σκέψης εμφανίζονται κατά την επίλυση ενός 

προβλήματος και είναι σημαντικά. Απαιτείται όμως μεθοδική συνεχής εξάσκηση ώστε να 

αναπτυχθεί η σωστή τεχνική δημιουργίας του κατάλληλου δικτύου. Αυτή η τεχνική είναι 

δύσκολη και δεν αποκτάται με το διάβασμα ενός εγχειριδίου αλλά απαιτεί λογική συνοχή και 
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βαθιά γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία του συστήματος (π.χ. 

επιχείρηση). 

Τέλος με την μέθοδο της Δικτυωμένης Σκέψης λαμβάνεται υπόψη και η δυναμική και η 

πολυσυνθετικότητα του συστήματος. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα βρεθεί η 

βέλτιστη λύση, αυξάνει όμως σημαντικά την πιθανότητα να μας οδηγήσει στην καλύτερη 

δυνατή και πραγματοποιήσιμη λύση του προβλήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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Παρακαλούμε ο οδηγός να συμπληρωθεί από τον διευθυντή ή τον τεχνικό διευθυντή της 
επιχείρησης 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

I. Επιχείρηση και παραγωγικές συνθήκες. 
II. Διαπίστωση Αναγκών: 

                  Α. Τα προς επίλυση προβλήματα. 
                  Β. Στόχοι της ενημέρωσης. 
                  Γ. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενημέρωσης – καθοδήγησης. 
III. Υπάρχουσα και προγραμματισμένη τεχνολογία CIM στις ΜΜΕ:  
                  Α. Υπάρχοντα και προγραμματισμένα υποσυστήματα CIM. 
                  Β. Διασύνδεση μεταξύ των υποσυστημάτων CIM. 
                  Γ. Στόχοι, προϋποθέσεις και προβλήματα εισαγωγής και ένταξης της               
                      τεχνολογίας CIM. 

Οδηγός Εφαρμογής για την ένταξη της τεχνολογίας CIM στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

ΚΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Υπεύθυνος του Ερευνητικού Τομέα Προηγμένης 
Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογίας Έρευνας του ΤΕΙ 
ΔΥΤ. Μακεδονίας.                  



 385

 
I. Επιχείρηση και παραγωγικές συνθήκες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πόσους εργαζομένους απασχολείτε στην επιχείρησή σας; Περίπου 45____ 
εργαζόμενοι. 

Πόσα διαφορετικά προϊόντα και ομάδες προϊόντων παράγετε; 5 ομάδες__ 
Παρακαλούμε αναφέρατε τις κύριες ομάδες προϊόντων σας; __________ 

α) Μεταλλικές κατασκευές (περιλαμβάνει 3 διαφορετικά προϊόντα: συγκολλημένα 
μεταλλικά εξαρτήματα, εξαρτήματα μηχανουργείου π.χ. καλούπια, επισμαλτωμένες 
επιφάνειες για κτιριακές κατασκευές)_____________________________________ 
β) Ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες (περιλαμβάνει 11 διαφορετικά προϊόντα: 
θερμοσίφωνες 5-20-40-60-80-100-120 λίτρων, μπόιλερ 60-80-100-120 
λίτρων)_____________________________________________________________ 
γ) Ηλιακούς θερμοσίφωνες (περιλαμβάνει 6 διαφορετικά προϊόντα: ηλιακός 
θερμοσίφωνας 120-160-200 λίτρων χωρίς ή με σερπαντίνα κεντρικής θέρμανσης)__ 
δ) οικιακές συσκευές (περιλαμβάνει 6 διαφορετικά προϊόντα: γκαζάκια με 1-2-3 
εστίες, φουρνάκια με 1-2-3 εστίες)_______________________________________ 
ε) θερμάστρες (περιλαμβάνει 11 διαφορετικά προϊόντα: θερμάστρα ξύλου Θ 65-75-
85, θερμάστρα-κουζίνα ξύλου Κ 45-48-52 Λ, θερμάστρα-κουζίνα ξύλου με πόδια Κ 
45-48-52 Λ, θερμάστρα πετρελαίου Π 52, θερμάστρα κουζίνα πετρελαίου Π52)___ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Με ποιον τρόπο παράγετε τα προϊόντα σας; 
  Κατόπιν παραγγελίας του πελάτη   
  Προϊόντα σειράς χωρίς παραλλαγές    
  Προϊόντα σειράς με παραλλαγές                                               

Τι μορφή έχουν προϊόντα σας; 
  Αποτελούνται μόνο από ένα εξάρτημα                       
  Αποτελούνται από πολλά πολύπλοκα εξαρτήματα    
  Αποτελούνται από πολλά απλά εξαρτήματα                                                    

Ποια είναι η μορφή της παραγωγής; 
  Παραγωγή μοναδικού προϊόντος                     
  Παραγωγή διαφορετικών προϊόντων             
  Παραγωγή σειράς  (προγραμματισμένη)       
  Μαζική παραγωγή                                          
  Παραγωγή με αυτοματοποιημένη ροή           
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• Παρακαλώ αναφέρατε το οργανόγραμμα της επιχείρησής σας. 

 
 

Διοίκηση

Τμήμα επισμάλτωσης
Τμήμα παραγωγής

Ειδών Θέρμανσης και
Ηλιακής Ενέργειας

Λογιστήριο

 

Πώς είναι οργανωμένη η παραγωγή σας; 
  Σε γραμμή παραγωγής           
  Σε τμήματα παραγωγής          
  Παραγωγή μηχανουργείου     
  Σε ανάμεικτη μορφή              
 

Ποια οργανωτική παραγωγική δομή έχει η επιχείρησή σας; 
 
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής           
Ανάπτυξη/σχεδιασμός προϊόντων                         
Προετοιμασία παραγωγής                                     
Κυρίως παραγωγή εξαρτημάτων                           
Συναρμολόγηση                                                     
Διασφάλιση ποιότητας                                           
Αποθήκη έτοιμων προϊόντων                                

Ποια είναι η συμμετοχή σε ποσοστό των μηχανημάτων / εγκαταστάσεων 
που λειτουργούν με συμβατικό αυτοματισμό και αυτών που 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό-υπολογιστικό αυτοματισμό;  
 
   Συμβατικά: _40____%. 
   Υποβοηθούμενο από υπολογιστή:__60___%.  
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II. Διαπίστωση των αναγκών 
 
Α.  Τα προς επίλυση προβλήματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Σκοπός της ενημέρωσης-καθοδήγησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας; 
Ο πολύ έντονος ανταγωνισμός ο οποίος λόγω της παγκοσμιοποίησης πολύ δύσκολα 
μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκτός από την πίεση των τιμών και τις απαιτήσεις υψηλής 
ποιότητας η ευελιξία στην παραγωγή αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση 
προβλήματα.______________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Για ποιόν λόγο θα απευθυνόσασταν σε Συμβούλους Επιχειρήσεων (π.χ. 
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ)); 
Η συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας ξεπερνά τις δυνατότητες της επιχείρησης με το 
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και την επιστημονική τους κατάρτιση. Οι απαιτήσεις σε 
συνεχή και διαρκή εκπαίδευση συνεχώς αυξάνονται και ένας επιστημονικός και 
ερευνητικός φορέας όπως είναι το ΚΤΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη 
των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αύξησης της παραγωγικότητας 
και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους._________________________________  

Ποιους στόχους-σκοπούς θέλετε από την ενημέρωση-καθοδήγηση; Ποιες 
είναι οι απαιτήσεις σας; 
Θέλουμε να εισαγάγουμε καινοτόμες-σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και διοίκησης στην 
επιχείρησή μας, την αυτοματοποίηση της παραγωγής συνδυάζοντας υψηλή 
παραγωγικότητα με επίσης υψηλή ευελιξία της παραγωγής. Κύριος στόχος να πετύχουμε 
χαμηλότερες τιμές των προϊόντων μας αλλά συγχρόνως να διασφαλίζεται και η υψηλή 
ποιότητα. Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με μια μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων 
που είναι απαίτηση και των καταναλωτών. Όλα αυτά απαιτούν υπεύθυνη, σωστή και 
σφαιρική ενημέρωση και καθοδήγηση. _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Ποια συγκεκριμένα προβλήματα θέλετε να επιλύσετε με την βοήθεια των 
συμβούλων; 
Θέλουμε να εισαγάγουμε την τεχνολογία CIM στην επιχείρησή μας. Σ’ αυτή την 
απόφαση έχουν καταλήξει τα στελέχη της επιχείρησης μετά από έρευνα που έχει γίνει και 
στους ανταγωνιστές, κυρίως στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες.___________________ 
________________________________________________________________________
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Γ. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενημέρωσης-καθοδήγησης 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι επιθυμείτε από τους επιστήμονες-τεχνικούς συμβούλους; 
Απλή ενημέρωση                                                     
Καθοδήγηση                                                            
Ανάληψη διαχείρισης του έργου CIM                       

Τι γνώσεις και εμπειρίες θέλετε να διαθέτουν οι σύμβουλοι; 
Πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τις τεχνολογίες αυτοματισμού και της ολοκληρωμένης 
ένταξης της πληροφορικής στη βιομηχανική παραγωγή. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι 
διαφόρων ειδικοτήτων όπως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 
Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Οικονομολόγοι κτλ. Επίσης να έχουν γνώσεις και 
εμπειρίες εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου της 
επιχείρησης μας. Εμπειρία από το διεθνή χώρο είναι επίσης πολύ σημαντική για την 
επιτυχή εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στην επιχείρηση μας. _____________________ 
________________________________________________________________________  

Τι πρέπει να προσέξει ο σύμβουλος. Με  ποιόν τρόπο θέλετε να συνεργαστεί 
μαζί σας;   
Ο σύμβουλος θα πρέπει να περιγράψει και να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση σε 
συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει εντός της 
επιχείρησης με τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας. Τα θεωρητικά 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την 
πράξη.___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Σε ποιους τομείς επιθυμείτε την ενημέρωση και καθοδήγηση από τον 
σύμβουλο; 
Χρειάζομαι σύμβουλο για:                                                                  ΝΑΙ      ΟΧΙ   

  Προετοιμασία μιας λύσης CIM                                                           
 Υλοποίηση αποφάσεων που είδη έχετε πάρει για επίλυση  
                                            συγκεκριμένων προβλημάτων                   
 Οργανωτική αναδιάρθρωση                                                                  
 Υποστήριξη της διοίκησης στην λήψη αποφάσεων                              
 Πραγματογνωμοσύνη                                                                            
 Τεχνοδιάγνωση                                                                                      
 Εκπαίδευση                                                                                           
 Benchmarking                                                                                       
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Συνεργάζεστε ήδη με άλλους φορείς (π.χ. για την εκπαίδευση , ΚΕΚ κ.τ.λ.); 
Συνεργαζόμαστε με το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, με τα τμήματα Ηλεκτρολογίας, 
Μηχανολογίας και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. ________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Χρειάζεστε κάποιον σύμβουλο για εξειδικευμένα θέματα; 
Χρειαζόμαστε ένα σύμβολο για την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με 
πολύ καλή γνώση PLC, Inverter κτλ._________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Επιθυμείτε να επιλύσετε προβλήματα της επιχείρησής σας σε συνεργασία με 
άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις;   
Ναι. Η επιχείρησή μας συμμετέχει ήδη στο Δίκτυο Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και 
Βόλου (Cluster). Όπου υπάρχει ομοιότητα στην παραγωγική διαδικασία και υπάρχει 
παρόμοιος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε και 
παραγωγικά για να πετύχουμε μέγιστη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού. ____ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Προτείνετε κάποιες επιχειρήσεις:   
α) Παραγωγής ραούλων, β) μηχανουργεία και γ) μαζικής παραγωγής προϊόντων. _____ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της 
χρησιμοποίησης ενός εξωτερικού συμβούλου (π.χ. από το ΚΤΕ); 
Τα πλεονεκτήματα είναι ότι το ΚΤΕ διαθέτει επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό το 
οποίο αποτελείται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Τα μειονεκτήματα ίσως είναι 
ότι αυτοί δεν διαθέτουν μεγάλη πρακτική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις για την 
επιχείρησή μας και γενικότερα για τον κλάδο μας. Επίσης πλεονέκτημα είναι η 
δυνατότητα ανίχνευσης πληροφόρησης και μεταφορά τεχνολογίας από το εξωτερικό.__  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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III. Υπάρχουσα και προγραμματισμένη τεχνολογία   CIM 
 
 

A. Υπάρχοντα και προγραμματισμένα υποσυστήματα CIM 
 
Χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας βιομηχανική  πληροφορική -  χρήση  Η/Υ στην 
βιομηχανική παραγωγή; Προγραμματίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια την εισαγωγή 
συστημάτων CIM στην επιχείρηση σας; 
 

 
                                                                                                             έχει                      έχει                         έχει                         δεν 

                                                                                                                    υλοποιηθεί           υλοποιηθεί        προγραμματιστεί        προβλέπεται 
                                                                             εν μέρει  

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ:  
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχεδιασμός / ανάπτυξη (CAD): _______   
 
Σχεδιασμός προϊόντων                                  
Σχεδιασμός διάταξης/LAY OUT                 
Υπολογιστικές μέθοδοι                                  
Ετικέτες σήμανσης                                       
Κατάλογοι υλικών εξαρτημάτων                
ΝC-Προγραμματσμός                                                  

Γραφεία και διοίκηση:______________    
  
Μηχανογραφημένη λογιστική                    
Μισθοδοσίες προσωπικού                          
Προμηθευτές                                                
Πελάτες                                                        
Επεξεργασία κειμένων                                

Προετοιμασία παραγωγής(AVOR-CAP): 
 
Φασεολογία                                                 
Προγράμματα ΝC                                       
Προγραμματισμός αναγκών                       
Απολογιστικό κοστολόγιο                          
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                                                                                                                   έχει                      έχει                         έχει                         δεν 
                                                                                                                        υλοποιηθεί           υλοποιηθεί        προγραμματιστεί        προβλέπεται 

                                                                                 εν μέρει  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Προγραμματισμός και έλεγχος  
παραγωγής (PPC): _______________            
 
Προγραμματισμός παραγωγής                       

 Προϋπολογιστικό κοστολόγιο             
 Προγραμματισμός πρώτων υλών       
 Διαχείριση αποθηκών                          
 Προγραμματισμός δυναμικότητας     

(μηχανημάτων /ανθρώπινου δυναμικού)   
Έλεγχος παραγωγής                                         

 Εντολές παραγωγής                             
 Παρακολούθηση παραγωγής 
 Παρακολούθηση παραγγελιών           

                 (έγκαιρης εκτέλεσης) 
Συλλογή βιομηχανικών παραγωγικών πληροφοριών (FDA). Ποιο σύστημα 
χρησιμοποιείτε:______MACHINA______________________________________  

Παραγωγή με Η/Υ (CAM):__________      
    
 NC/CNC Μηχανές                                        
 DNC Πολλαπλές μηχανές                            
 Ευέλικτη  παραγωγή  (FMS)                        

Μετακινήσεις και συναρμολόγηση  
   με υποβοήθηση μέσω Η/Υ: _________     
   
    Στην αποθήκευση                                      
    Στην συναρμολόγηση                                
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Τι λογισμικά χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας ; _______________________ 
____SEN, MACHINA ________________________________________________ 
____Λογισμικό για PLC, STL___________________________________________ 
 
Τρόπος δημιουργίας: 

1. Ενδοεπιχειρησιακή ανάπτυξη: _Το STL για το PLC___________________ 
2. Ενδοεπιχειρησιακή ανάπτυξη με 
      βοήθεια εξωτερικών συνεργατών : ________________________________ 

      3.   Ανάπτυξη από εξωτερικούς  
                                     συνεργάτες : _____SEN και MACHINA_______________ 
       4.  Λογισμικό παραγωγικού  
                            κλάδου (έτοιμο)  : _____________________________________ 
        5. Από ερευνητικά κέντρα  
                           (ΑΕΙ,ΤΕΙ ,κτλ) : _____Ειδικό για το PLC + Inverter___________ 
        6. Από εξειδικευμένη εταιρία 
                                    (CIM) ποια; ______________________________________ 
        7. Αναπτύχθηκε με την συνεργασία άλλης 
             ομοειδούς επιχείρησης : ________________________________________ 
        8. Λογισμικό γενικής χρήσης 
                             (πχ. AutoCAD): ______________________________________ 
 
        9. Γενικής χρήσης με προσαρμογή για 
              την επιχείρησής σας : __________________________________________ 
        10. Η προσαρμογή έγινε από την  
                         επιχείρησή σας: _________________________________________   
        11. Η προσαρμογή έγινε από εξωτερικούς  
                           συνεργάτες: ________MACHINA__________________________    

Γιατί αναπτύξατε το λογισμικό με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών; 
 
Έλλειψη επιστημονικού προσωπικού                                               
Οι εξωτερικοί συνεργάτες προσέφεραν πιο κατάλληλη λύση              

Διαπιστώσατε αδυναμίες στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε;  Ποια; 
Το SEN ήταν δύσκολο στην εκπαίδευση και στην προσαρμογή στις ανάγκες της 
επιχείρησης. Τα προγράμματα για PLC είναι πρωτογενή και από τη φύση τους πάντοτε 
δύσκολα να συγγραφούν και να προσαρμοστούν στην επίλυση των τεχνολογικών 
προβλημάτων. _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Ποιο από τα λογισμικά  είναι το ποιο χρήσιμο στην επιχείρηση σας; 
Τα λογισμικά αυτοματισμού.__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________   
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Β. Διασύνδεση μεταξύ των υποσυστημάτων CIM  
 
  Υπάρχουν διασυνδέσεις  μεταξύ των υποσυστημάτων; 

      ΝΑΙ    ΟΧΙ   
 
       CAD – PPC?         CAD – CAM?       PPC – CAM? CAM – CAQ? 

Έχει υλοποιηθεί  
                                    

Έχει υλοποιηθεί  
 

Έχει υλοποιηθεί  
 

Έχει υλοποιηθεί  

Επί μέρους          
 

Επί μέρους          Επί μέρους          Επί μέρους          

Έχει 
προγραμματιστεί  

 

Έχει  
προγραμματιστεί  

Έχει 
προγραμματιστεί  

Έχει 
προγραμματιστεί  
 

Δεν έχει 
προγραμματιστεί  

 

Δεν έχει 
προγραμματιστεί  
 

Δεν έχει 
προγραμματιστεί  
 

Δεν έχει 
προγραμματιστεί  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΑ: Η επιχείρηση έχει υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη διασύνδεση μεταξύ PPC-CAM. 
Υπάρχει πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξη στον βιομηχανικό φούρνο όπου γίνεται η 
επισμάλτωση των μπόϊλερς με σύστημα διαχείρισης παραγωγής Machina και PLC συνδεδεμένα 
με inverter και εξ αποστάσεως παρακολούθηση, χειρισμού και παραμετροποίηση των φυσικών 
μεγεθών της παραγωγικής διαδικασίας με σύστημα SCADA.____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Ποια τακτική ακολουθείτε στον προγραμματισμό και εισαγωγή της τεχνολογίας 
CIM; 
Η διοίκηση της επιχείρησης έχει αποφασίσει να εισαγάγει σταδιακά την τεχνολογία CIM. 
Στόχος είναι να εισαγάγει τα επιμέρους υποσυστήματα σε όλα τα τμήματα της παραγωγής και 
στην συνέχεια ανά δύο ή περισσότερα υποσυστήματα να τα συνθέσει μεταξύ τους. Τελικός 
στόχος είναι να διασυνδεθούν όλα τα υποσυστήματα σε μια κεντρική βάση δεδομένων που θα 
διασυνδέει όλες τις παραγωγικές και διοικητικές δραστηριότητες της παραγωγής. ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Αναμένετε μέχρι να υπάρχουν κατάλληλες λύσεις ολοκλήρωσης από προμηθευτές;  
Δεν υπάρχει κανένας προμηθευτής, ο οποίος να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την 
επιχείρησή μας. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει συστηματικά και σταδιακά να επιλέξει τις 
κατάλληλες λύσεις και να αναπτύξει και εσωτερική τεχνογνωσία για την ολοκληρωμένη 
εισαγωγή του CIM._____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Είστε ευχαριστημένοι με τις υπάρχουσες λύσεις;  
Στο τμήμα της επισμάλτωσης του βιομηχανικού φούρνου η προτεινόμενη λύση είναι 
πρωτοποριακή για τον κλάδο και μπορεί να αξιοποιηθεί και εμπορικά πουλώντας αυτήν στην 
Γερμανική εταιρεία που παράγει βιομηχανικούς φούρνους. _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Eαν μέχρι τώρα δεν έχετε υλοποιήσει διασύνδεση μεταξύ των υποσυστημάτων τι 
προβλήματα αντιμετωπίζετε; 
Η διασύνδεση έχει γίνει μόνο σε ένα επιμέρους τμήμα της παραγωγής. Η διασύνδεση αυτού με τα 
ρομποτικά μηχανήματα επίστρωσης του σμάλτου είναι αρκετά δύσκολη διότι τα δύο παραγωγικά 
τμήματα χρησιμοποιούν διαφορετικά βιομηχανικά λογισμικά τα οποία για να συνεργαστούν μεταξύ 
τους θα πρέπει να υπάρξει ενδιάμεση προσαρμογή (κατάλληλο interface). Επίσης η επικοινωνία των 
ηλεκτρομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού με τα αμιγώς προγραμματιστικά PLC απαιτούν 
ενδιάμεσο interface, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο και θα πρέπει να αναπτυχθεί ειδικά για αυτή 
τη χρήση.__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Ποιες διασυνδέσεις έχετε υλοποιήσει μέχρι  τώρα ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε; 
(Ανταλλαγή ψηφιακών εγγράφων – κειμένων, σχέδια, δεδομένα ).  
 

                                                                                                             έχει                     έχει                         έχει                         δεν 
                                                                                                                                υλοποιηθεί           υλοποιηθεί        προγραμματιστεί        προβλέπεται 

                                                                                         εν μέρει                                                
                                                                                                                                                                                                                           
- Εντός της επιχείρησης                                        

 
- Διασύνδεση με προμηθευτές                              

  
- Διασύνδεση με άλλες συνεργαζόμενες              
 
- Επιχειρήσεις Β2Β                                               
        
- Διασύνδεση Ε – banking                                     
 
- Διασύνδεση Ε – Bussines                                            

Έχει η επιχείρηση σας τις προϋποθέσεις για διασύνδεση; 

                                                                        ΟΧΙ                                            ΝΑΙ   
Ποιος λόγος υπάρχει; Σε ορισμένα τμήματα της παραγωγής, όπως η επισμάλτωση, η διασύνδεση 
είναι πιο εύκολη ενώ στην παραγωγική διαδικασία των μεταλλικών κατασκευών και προϊόντων είναι 
πιο δύσκολη. Τα προβλήματα μπορούν όμως να ξεπεραστούν με την δημιουργία κατάλληλου δικτύου 
και πρωτοκόλλου επικοινωνίας. ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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C. Στόχοι, προϋποθέσεις και προβλήματα κατά την ένταξη της τεχνολογίας 
CIM 

 
1. Σκοπός της ένταξης CIM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι σημαίνει για την επιχείρησή σας η τεχνολογία CIM; Η τεχνολογία CIM θεωρείται 
απαραίτητη πλέον για τον παραγωγικό μας κλάδο διότι οι τεχνικές παραγωγής εμπεριέχουν και 
απαιτούν αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής. Αυτό προέρχεται από τον έντονο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό αλλά κυρίως από τις χώρες χαμηλού κόστους εργασίας όπως είναι οι γειτονικές 
βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία FYROM, κτλ.) Θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά το 
ποσοστιαίο κόστος εργασίας λόγω του υψηλού κόστους εργασίας που έχει δημιουργηθεί στην 
Ελλάδα μετά την ένταξη της στην ευρωζώνη και έχοντας το Ευρώ ως νόμισμα, το οποίο δεν 
επιδέχεται πλέον υποτίμηση. Η τεχνολογία CIM αποτελεί μονόδρομο πλέον τόσο στην αύξηση της 
παραγωγικότητας όσο και στην διασφάλιση της ποιότητας. Οι προηγμένες βιομηχανικά χώρες της 
Ευρώπης (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) έχουν εισαγάγει την τεχνολογία αυτή τα τελευταία χρόνια 
και αυτό θα πρέπει να κάνουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επειδή όμως η τεχνολογία συνεχώς 
εξελίσσεται η ένταξη της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις δεν αποτελεί μια στατική και 
τελέσφορη αντιμετώπιση. Θα πρέπει να ανιχνεύονται συνεχώς νέες καινοτόμες τεχνολογίες, οι 
οποίες να ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία. Η εισαγωγή της πληροφορικής και των 
υπολογιστών στην παραγωγή δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον συνεχή 
εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών. Για την επιχείρησή μας η τεχνολογία CIM κρίνεται 
άκρως απαραίτητη αλλά τα στάδια ένταξης και ενσωμάτωσης θα πρέπει να γίνουν προσεχτικά και 
σταδιακά λαμβάνοντας υπόψη και τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. ________ 

Πότε σκοπεύετε να επενδύσετε για πρώτη φορά στην τεχνολογία CIM ή 
υποσυστήματος αυτής; 
19_____    2004____ 
Για ποιο σύστημα πρόκειται; Θα εγκατασταθούν με τη σειρά α) συστήματα PLC για την 
αυτοματοποίηση της παραγωγής, β) σύστημα συλλογής βιομηχανικών δεδομένων παραγωγής FDA 
σε συνεργασία με το λογισμικό MACHINA για τη διοίκηση παραγωγής, γ) ρομποτικά συστήματα 
για την επίστρωση γυαλιού στα μπόιλερ πλήρως αυτοματοποιημένο και δ) αυτόματο σύστημα 
επίβλεψης και ρύθμισης παραμέτρων με την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για τον βέλτιστο 
συνδυασμό παραγωγικότητας- ευελιξίας και διασφάλισης ποιότητας. ________________________ 
 
Εάν έπρεπε να αποφασίσετε ξανά, θα κάνατε αυτήν την επιλογή; Ναι, γιατί έχει συγκριθεί 
και με τεχνολογίες άλλων χωρών και είναι προς το παρόν η βέλτιστη που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. ___________________________________________________________________ 
 
Γιατί; συνδυάζει συγχρόνως πολλές παραμέτρους και τις βελτιστοποιεί.______________________ 
________________________________________________________________________________ 

Έχετε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για την επέκταση υλοποίησης της 
τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση σας;  

ΟΧΙ    ΝΑΙ    
Ποια τα σπουδαιότερα πεδία της τεχνολογίας τα οποία σας ενδιαφέρουν; Πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί το μηχανουργείο με CNC μηχανές. Να αντικατασταθούν όλοι οι πίνακες 
ηλεκτρομηχανικού αυτοματισμού με πίνακες νέας τεχνολογίας PLC. Η επεξεργασία λαμαρίνας στις 
πρέσες πρέπει να αυτοματοποιηθεί με τεχνολογία PLC και FMS. Οι συγκολλήσεις των μπόιλερς θα 
πρέπει να αυτοματοποιηθούν με τη χρήση ρομπότς. ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην απόφαση και στον σχεδιασμό της λύσης CIM; 

ΟΧΙ   ΝΑΙ 
 

Πόσα στελέχη; 2 μηχανικοί, 2 οικονομολόγοι_______________________________________ 
 

Πόσοι εργαζόμενοι; 2 εργοδηγοί και 3 εργάτες_____________________________________ 
 

Ποιους στόχους προσδοκάτε να πετύχετε με την έναρξη της τεχνολογίας CIM στην 
Επιχείρηση σας; Η επιχείρησή μας προσδοκά την αύξηση της παραγωγικότητας συνδυασμένη με 
την ευελιξία και την διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Μέσω αυτών θα επιτευχθούν χαμηλότερες 
τιμές για να αυξηθεί το μερίδιο της αγοράς και να αντιμετωπισθεί ο έντονος ανταγωνισμός. Επίσης 
προσδοκά να αυξήσει τη γκάμα των προϊόντων με πολλαπλές διαφοροποιήσεις και παραλλαγές για 
να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Η διείσδυση στις 
χώρες των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο της επιχείρησης. 
________________________________________________________________________________ 

Σε ποιους τομείς: 
 Α)  Στο ανθρώπινο δυναμικό: τη μείωση του χρόνου απασχόλησης σε εργασίες ρουτίνας και 
στην δημιουργική συμμετοχή των εργαζομένων στη συλλογική λειτουργία της 
επιχείρησης.____________________________________________________________________________ 

 Β)  Στην οργάνωση της επιχείρησης: πιο διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία όλων των 
τμημάτων της παραγωγής και της διοίκησης.____________________________________________ 

 Γ)  Στην  χρηματοδότηση: βελτιώνοντας τους οικονομικούς δείκτες της επιχείρησης και της 
εικόνας που θα παρουσιάζει στα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες). Αυτό θα βελτιώσει την 
προσβασιμότητα σε χρηματοδοτήσεις για κεφάλαια κίνησης αλλά και για εκσυγχρονισμό του 
παραγωγικού εξοπλισμού. ___________________________________________________________ 

Δ)  Στον τεχνικό τομέα: θα ενταχθούν τεχνολογίες υψηλής παραγωγικότητας και συγχρόνως 
ευέλικτης παραγωγής.______________________________________________________________ 
 

Ποιες λειτουργίες και δομές αναμένεται να επηρεαστούν και πως από την ένταξη της 
Τεχνολογίας CIM; 

ΑΥΞΗΣΗ  ΤΟ ΙΔΙΟ   ΜΕΙΩΣΗ  
 
 Στο φάσμα των αρμοδιοτήτων  
 Κατανομή αρμοδιοτήτων  
 Ανάληψη πρωτοβουλιών  
 Εργασίες  ρουτίνας   
 Πρόσβαση των εργαζομένων σε  

πληροφορίες και δεδομένα  
 Απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων  

των εργαζομένων  
 Αυτενέργεια των εργαζομένων   
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Αναμένετε αλλαγή της θέσης της επιχείρησης σας στην αγορά με τα την ένταξη της 
τεχνολογίας CIM;     

ΟΧΙ    ΝΑΙ  
 

Πως (περιγράψτε): Αναμένετε η επιχείρηση να αναλάβει μεγαλύτερες παραγγελίες και να 
καταφέρει να είναι συνεπής στις παραδόσεις. Επίσης να είναι σε θέση να ξεκινήσει εξαγωγές σε 
άλλες χώρες και να μπορεί να ανταποκριθεί στα προϊόντα και μοντέλα που έχουν ζήτηση αλλά και 
να δημιουργήσει προοπτικές σημαντικής αύξησης του μεριδίου της στην αγορά. _______________ 
________________________________________________________________________________ 

Πότε πιστεύετε ότι θα χρειαστούν οργανωτικές αλλαγές και ποιες; 

Πριν   Μετά   Παράλληλα με την ένταξη της τεχνολογίας CIM 
Οργανωτικές αλλαγές θα χρειαστούν και στη διοίκηση αλλά κυρίως στην παραγωγή. Στη διοίκηση 
θα δημιουργηθεί ένα control room από το οποίο θα γίνεται η παρακολούθηση της παραγωγής για 
την έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων για τις προτεραιότητες της παραγωγής σε σχέση με τις 
επιθυμίες των πελατών. Επίσης θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις καλύτερης και με μεγαλύτερη 
ακρίβεια κοστολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών (προκοστολόγηση – απολογιστική 
κοστολόγηση). Στην παραγωγή ένα μεγάλο μέρος εργασιών που γίνεται χειρονακτικά 
αυτοματοποιείτε αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα και διασφαλίζοντας την ευελιξία και 
την ποιότητα. _____________________________________________________________________  

Πότε θα γίνει η εκπαίδευση του προσωπικού, τι είδους  και σε ποια πεδία; 

Πριν   Μετά   Παράλληλα με την ένταξη της τεχνολογίας CIM 
Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι η πιο σημαντική πρόκληση και απαίτηση για την ένταξη της 
τεχνολογίας CIM. Από τη χειρονακτική εργασία που απαιτούνταν τώρα οι εργαζόμενοι πρέπει να 
αποκτήσουν γνώσεις ηλεκτρολογίας, χειρισμού προγραμματιζόμενων συσκευών PLC και interface 
επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής (ΜΜΙ). Αυτό απαιτεί δεξιότητες και κατανόηση λειτουργίας των 
μηχανημάτων. Ειδικά στο χειρισμό των ρομπότς και τη συγγραφή προγραμμάτων αυτοματισμού 
απαιτείται μακρύς χρόνος αλλά η συνδρομή ειδικών. _____________________________________  

Ποιες αλλαγές θα πρέπει να επέλθουν στον τρόπο διεκπεραίωσης των εργασιών από 
τους εργαζομένους; 
Οι εργαζόμενοι στην παραγωγή θα απαλλάσσονται από βαριές και δύσκολες χειρονακτικές 
εργασίες και θα εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο στην επίβλεψη της παραγωγικής 
διαδικασίας. Έτσι θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο να απασχοληθούν με την δημιουργική 
συμμετοχή τους στην όλη παραγωγική διαδικασία προτείνοντας νέες λύσεις και νέους τρόπους στην 
παραγωγή. Στη διοίκηση το προσωπικό θα απαλλάσσεται από δουλειές ρουτίνας και θα ασχολείται 
με σημαντικότερες εργασίες μειώνοντας αισθητά το χρόνο απασχόλησης και διαθέτοντας τον 
υπόλοιπο στο μάρκετινγκ, την ανεύρεση νέων πελατών και προμηθευτών. ____________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 398

 
2. Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της τεχνολογίας CIM στις επιχειρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Προβλήματα με την τεχνολογία CIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις  για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Τι 
μέτρα έχετε πάρει μέχρι τώρα; 
Καταρχήν θα γίνει η ανίχνευση όλων των προμηθευτών υποσυστημάτων CIM (λογισμικά 
Διοίκησης Παραγωγής, συσκευές και μηχανήματα αυτοματισμού, ρομπότ κτλ.) Στη συνέχεια 
θα καλεστούν στην επιχείρηση ειδικοί σύμβουλοι για να συμμετέχουν στην επιλογή των 
υποσυστημάτων αλλά και γενικότερα στην ένταξη της τεχνολογίας CIM στην επιχείρηση.___ 
___________________________________________________________________________ 

Ποιες προϋποθέσεις λείπουν ακόμα για την ολοκληρωμένη επίτευξη των στόχων; 
Η ένταξη της τεχνολογίας CIM θα γίνει καταρχήν στο παραγωγικό τμήμα της επίστρωσης του 
γυαλιού στα μπόιλερ με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων και την ανάπτυξη συστήματος 
αυτοματισμού PLC με Inverter με αλγόριθμο για την αύξηση της παραγωγικότητας. Θα 
υπολείπεται η ένταξη της τεχνολογίας στην επεξεργασία της λαμαρίνας με τις πρέσες και η 
αυτοματοποίηση των συγκολλήσεων καθώς και τελική συναρμολόγηση. _________________ 

Ποια αναμένεται να είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα εμφανιστούν μετά 
την εισαγωγή της τεχνολογίας  CIM στην επιχείρηση σας;    
Θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μέχρι να προσαρμοστεί το προσωπικό και οι 
εργαζόμενοι στα νέα δεδομένα. Επίσης ένα πιθανό πρόβλημα είναι η πολυπλοκότητα του 
παραγωγικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση βλαβών η επέμβαση και αποκατάσταση αυτών 
απαιτεί πολύ εξειδικευμένο προσωπικό γιατί ο εξοπλισμός CIM είναι υψηλής τεχνολογίας 
και δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στην επαρχία για την λειτουργία και συντήρηση 
τέτοιων μηχανημάτων. Επίσης ο προγραμματισμός των μηχανημάτων με ειδικό λογισμικό 
απαιτεί βαθιά γνώση της πληροφορικής και χρειάζεται η συμβολή ειδικών 
προγραμματιστών. __________________________________________________________ 

Ποια είναι τα επιχειρήματα που κατά την γνώμη σας αντιτίθενται στην 
εισαγωγή της τεχνολογίας CIM; 
Εάν το κόστος της τεχνολογίας CIM είναι υπέρμετρα υψηλό και δεν αντισταθμίζεται από τη 
μείωση του κόστους και την απόσβεση του εξοπλισμού σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε η 
ένταξη της τεχνολογίας CIM δεν θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα και το 
εγχείρημα θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Επίσης αν το προσωπικό δεν μπορέσει να 
ανταποκριθεί στη νέα αυτή τεχνολογία μπορεί η παραγωγικότητα να μειωθεί αντί να 
αυξηθεί και η λειτουργία της επιχείρησης να έχει σοβαρά προβλήματα που δεν θα 
μπορέσουν να αντιμετωπισθούν. _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Ποιοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν ακόμα και χωρίς την ένταξη της τεχνολογίας 
CIM στην επιχείρηση σας; 
Η οργανωτική αναδιάρθρωση σε καθαρά διοικητικό επίπεδο, καλύτερη ροή της παραγωγής 
μέσω νέου Lay Out και η ανίχνευση νέων και καλύτερων πελατών και προμηθευτών. Η ένταξη 
της τεχνολογίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν υπάρχει πρώτα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της διοικητικής και παραγωγικής δομής της επιχείρησης.__________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 
Τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι; 
Ανεξάρτητα από την τεχνολογία CIM θα πρέπει να γίνεται συνεχώς προσπάθεια βελτίωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, να αναπτύσσονται κυρίως νέα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να 
έχουν επιτυχία στην αγορά. Αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητα των διευθυντικών στελεχών της 
επιχείρησης τα οποία χαράσσουν την πολιτική της επιχείρησης. ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Θα επενδύατε ξανά στην τεχνολογία CIM;  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
Σε ποιο στάδιο της υλοποίησης  της τεχνολογίας βρίσκεστε; 
 

Στην αρχή   Στο μέσο 

Είναι η τεχνολογία CIM κατάλληλη μόνον για μεγάλες επιχειρήσεις ή και για 
μικρές επίσης; 

Κυρίως για μικρές  Κυρίως για μεγάλες   Κυρίως για ΜΜΕ 
 
Γιατί; Ποια κριτήρια είναι καθοριστικά; (ο τζίρος, ο αριθμός των εργαζομένων, τα 
είδη των προϊόντων κ.τ.λ.)__________________________________________________________ 
Ένα υποσύστημα όπως μια μηχανή CNC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μικρές 
επιχειρήσεις. Η διασύνδεση πολλών υποσυστημάτων με πλήρη αυτοματοποίηση όμως είναι 
κατάλληλη περισσότερο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά κυρίως για μεγάλες. ___________ 
Για κάθε επιχείρηση και για κάθε παραγωγικό κλάδο υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια και πάντα 
θα πρέπει να γίνεται μια προσεκτική και αναλυτική προεργασία και να συντάσσεται ένα 
ολοκληρωμένο master plan της επιχείρησης. _________________________________________ 
Στη δική μας επιχείρηση και στο δικό μας παραγωγικό κλάδο η τεχνολογία CIM είναι 
απαραίτητη διότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και χωρίς CIM οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν θα 
μπορέσουν να επιβιώσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που προέρχεται κυρίως από τις χώρες 
χαμηλού κόστους (Βαλκανικές, Κίνα, Ινδία)._________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Γενικές παρατηρήσεις:  

Η τεχνολογία CIM είναι κατάλληλη για χώρες που έχουν υψηλό κόστος εργασίας γιατί 
μειώνει την συμμετοχή του κόστους εργασίας ως ποσοστό στην συνολική τιμή ενός 
προϊόντος. Στον παραγωγικό κλάδο των μεταλλοκατασκευών η τεχνολογία CIM 
εφαρμόστηκε στις επιχειρήσεις του Δικτύου Μεταλλοκατασκευών Κοζάνης και Βόλου με 
μεγάλη επιτυχία. Αυτό είχε τεθεί και ως στρατηγικός στόχος μέσα από το master plan του 
έργου. Βέβαια δεν επιτεύχθηκε η ολοκληρωμένη διασύνδεση γιατί οι επιχειρήσεις δεν 
διέθεταν όλα τα υποσυστήματα. Η ολοκλήρωση θα απαιτήσει και χρόνο και υψηλές 
επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η εξέλιξη όμως των παραγωγικών και διοικητικών μεθόδων 
υπαγορεύουν τη μελλοντική επέκταση των υποδομών και την τελική ολοκληρωμένη 
διασύνδεση όπου βέβαια αυτό απαιτείται. Η τεχνολογία CIM δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 
προϋποθέτει την ακριβή γνώση της λειτουργίας της επιχείρησης και τη μεθοδική και 
επιστημονική αντιμετώπισή της ένταξης και ενσωμάτωσή της στην επιχείρηση. Προς 
επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να συνεργαστούν οι επιχειρήσεις με τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα. ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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