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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 
 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ εργαςίασ είναι να αναλφςει πωσ τα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν πραγματοποίθςθ μιασ 

καινοτομίασ, από το επίπεδο του ςχεδιαςμοφ μζχρι το επίπεδο τθσ υλοποίθςθσ. 

κοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να προςδιορίςει πωσ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

μποροφν να ςυνειςφζρουν ςε κάκε φάςθ και ςτάδιο υλοποίθςθσ μιασ καινοτόμου 

ιδζασ. Αρχικά ζχει ωσ ςτόχο να αποςαφθνίςει τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ και να 

εξετάςει τα διαφορετικά είδθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που μποροφν να 

τθν υποςτθρίξουν. Επιπλζον, ζχει ωσ ςτόχο να εξετάςει και να αναλφςει τισ 

διαφορετικζσ φάςεισ/ςτάδια που εμπλζκονται ςτον κφκλο τθσ καινοτομίασ, κακϊσ 

και ναι θ αναλφςει τον ρόλου των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των φάςεων. 

 

Λζξεισ κλειδιά:καινοτομία, καινοτόμα ιδζα, υλοποίθςθ καινοτομίασ, πλθροφοριακά 

ςυςτιματα. 
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ASTRACT 
 

The aim of this master thesis is to analyze how information systems can support the 

development of innovation, from the stage of design to the stage of implementation. 

The objective of this research is to determine how information systems can 

contribute to each phase of development of an innovative idea. Initially, it aims to 

clarify the concept of innovation and examine the different types of information 

systems that can support it. It also aims to examine and analyze the different phases 

/stages involved in the innovation cycle, as well as analyze the role of information 

systems in the implementation of these phases. 

 

Key words: innovation, innovative idea, innovation implementation, information 

systems. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Α. Ειςαγωγι 

Θ ιςτορία δείχνει ότι οι εταιρείεσ που επενδφουν ςτισ καινοτόμεσ δυνατότθτζσ τουσ 

κατά τθ διάρκεια δφςκολων οικονομικϊν περιόδων, ςυχνά είναι αυτζσ που 

ευθμεροφν όταν επιςτρζψει θ ανάπτυξθ. Σα τελευταία χρόνια, τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα ζχουν αξιοποιθκεί για τθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ. Ακόμθ και με 

τθν υποςτιριξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, οι εκςτρατείεσ καινοτομίασ και 

τα ςυςτιματα διαχείριςθσ προτάςεων ςυχνά καταλιγουν ςε αποτυχία. Οι 

εργαηόμενοι και οι πελάτεσ διςτάηουν να μοιραςτοφν τισ καλφτερεσ ιδζεσ τουσ. Σα 

ςυμφζροντα, τα κίνθτρα, θ δθμιουργικότθτα και θ δια βίου μάκθςθ των ατόμων 

ςπάνια υποςτθρίηονται επαρκϊσ από τισ εταιρείεσ. τον τομζα τθσ ζρευνασ και ςτον 

τομζα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων υπάρχει ελάχιςτθ ζρευνα για τθ 

δθμιουργικότθτα, θ οποία ζχει μελετθκεί κυρίωσ ςτο πεδίο ζρευνασ των 

«υςτθμάτων Τποςτιριξθσ Αποφάςεων» (“DecisionSupportSystems” - DSS). Αυτι θ 

περιοχι των DSS ζχει επικεντρωκεί ςε μάλλον μθχανιςτικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ 

ιδεϊν που δεν ζχουν επίκεντρο τα άτομα και τθ δθμιουργικότθτά τουσ.  

Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα διαδραματίηουν αναπόςπαςτο ρόλο ςτθν οργανωτικι 

καινοτομία. Θ διάδοςθ των πλθροφοριϊν για τθν καινοτομία είναι επίςθσ 

ςθμαντικι για τθν επιτυχι εφαρμογι τθσ καινοτομίασ.  

Οποιαδιποτε ιδζα, είτε αφορά προϊόντα, παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, διοικθτικζσ 

διαδικαςίεσ ι τεχνολογίεσ πλθροφορικισ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ καινοτομία, 

εφόςον οι άνκρωποι, ςε ατομικι βάςθ, κεωροφν ότι είναι κάτι καινοφργιο για 

αυτοφσ.Οι καινοτόμεσ ιδζεσ δεν είναι ςπάνιεσ ςτισ επιχειριςεισ, ιδίωσ ςτθν ζρευνα 

και τθν ανάπτυξθ. Νζεσ ιδζεσ που ςχετίηονται με τθν τεχνολογία των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων είναι ίςωσ το πιο κοινό και το πιο ανταγωνιςτικό είδοσ 

καινοτομίασ.  

Τπάρχει μια διαφορά μεταξφ τθσ καινοτομίασ και τθσ αλλαγισ. Οι δραςτθριότθτεσ 

αλλαγισ είναι οι ενζργειεσ που γίνονται για τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ καινοτομία κα χρθςιμοποιθκεί 
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από περιςςότερα από ζνα άτομα και κα ζχει αντίκτυπο πζρα από το τμιμα ι τθ 

λειτουργία του δθμιουργοφ. 

Θ προςζγγιςθ μιασ νζασ ιδζασ μπορεί να είναι το πιο εφκολο βιμα ςτθν επιτυχία τθσ 

καινοτομίασ. Μςωσ μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ να είναι θ ορκι 

ανάπτυξθ, εφαρμογι και αξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν. Σο 

ηθτοφμενο είναι πϊσ μποροφν οι προγραμματιςτζσ και οι ςχεδιαςτζσ ςυςτθμάτων 

πλθροφοριϊν να επιφζρουν επιτυχϊσ μια αλλαγι ςτθν επεξεργαςία ι τον 

προγραμματιςμό λόγω καινοτόμων ιδεϊν. 

Θ εφρεςθ μιασ ανεκπλιρωτθσ ανάγκθσ, δθμιουργϊντασ το τζλειο προϊόν ι τθν 

τζλεια υπθρεςία για να καλφψει αυτι τθν ανάγκθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι είναι θ 

πρϊτθ ζμπνευςθ και διατθρϊντασ αυτό το πλεονζκτθμα με ςυνεχι κίνθτρα που 

βαςίηεται ςτον πελάτθ, είναι όλα απαραίτθτα για να είναι επιτυχθμζνθ μια 

καινοτόμοσ ιδζα. Αν και αυτζσ οι ιδζεσ μοιάηουν με κακαρό μάρκετινγκ, είναι 

απαραίτθτεσ για τθν καινοτομία. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, πολλοί οργανιςμοί ζχουν αναγνωρίςει 

τα πλεονεκτιματα πολλϊν νζων καινοτόμων κεωριϊν, όπωσ είναι οι ςτρατθγικζσ 

απογραφισ Total Quality Management (TQM) και Just in Time (JIT), αλλά δεν είναι 

πάνταεφκολο να υλοποιθκοφν. Ομοίωσ, πολλζσ καινοτομίεσ ςτθν τεχνολογία τθσ 

πλθροφορίασ παρατθροφν τθν ίδια δυςκολία ςτθν εφαρμογι. Πολλζσ επιχειριςεισ 

ςυναντοφν πολλοφσ φραγμοφσ ςτθν υλοποίθςθ των καινοτομιϊν. Σα εμπόδια αυτά 

αντικατοπτρίηουν τεχνικοφσ, οργανωτικοφσ, πολιτικοφσ και ςυμπεριφορικοφσ 

παράγοντεσ που μποροφν να αποτρζψουν τουσ οργανιςμοφσ από το να αποκτιςουν 

όλα τα πικανά οφζλθ τθσ καινοτομίασ. 

Ζτςι, το βαςικό ερευνθτικό ερϊτθμα είναι: Πϊσ μπορείμια καινοτόμοσ ιδζα να 

υλοποιθκεί με τθνυποςτιριξθ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων; 
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Β. Διάρκρωςθ εργαςίασ 

Θ διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ πραγματοποιείται ςε τρία κεφάλαια. το πρϊτο 

κεφάλαιο αποςαφθνίηεται θ ζννοια τθσ καινοτομίασ, τα είδθ τθσ και αιτιολογείται θ 

ςπουδαιότθτα τθσ. Σο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει, επίςθσ, όλεσ τισ φάςεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ καινοτομίασ από τθν ανάπτυξθ τθσ ιδζασ και τον ςχεδιαςμό του 

προγράμματοσ μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ. Σζλοσ, γίνεται μια λεπτομερείσ ανάλυςθ 

του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ. 

Σο δεφτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλεσ τισ φάςεισ για τθν εφαρμογι τθσ 

καινοτομίασ από τθν ανάπτυξθ τθσ ιδζασ και τον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ 

μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ. Αρχικά, γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι ςτον ρόλο που 

διατζλεςε θ καινοτομία ςτθν τεχνολογία ςτθν εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ. 

Επιπρόςκετα, παρουςιάηονται οριςμζνεσ μελζτεσ περιπτϊςεων για να κατανοθκεί 

καλφτερα πωσ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

πραγματοποίθςθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ. Επιπλζον, προςεγγίηεται θ ςυμβολι των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ. 

Σο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο τθσ εργαςίασκαταλιγει ςτο ςχεδιαςμό μιασ 

καινοτόμασ ιδζασ με τθ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, από τθν ςφλλθψθ 

και τθν ανάπτυξθ τθσ ιδζασ μζχρι τθν επιλογι του κατάλλθλου λογιςμικοφ.  

  

Σχόλιο [u1]: Διόρκωςζ το με βάςθ τθ νζα δομι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
 

Α.  Ζννοια, είδθ και ςπουδαιότθτα καινοτομίασ 

Ζννοια τησ Καινοτομίασ 

 
Θ καινοτομία είναι μια ςφνκετθ ζννοιακαι επικαλφπτει μερικζσ άλλεσ ζννοιεσ όπωσ 

θ τεχνολογία, θ δθμιουργικότθτα και θ αλλαγι. Θ ζρευνα για τθν καινοτομία 

εκτείνεται ςε πολλοφσ τομείσ ζρευνασ, μεταξφ των οποίων είναι οι επιχειριςεισ, θ 

οικονομία, θ μθχανικι και θ δθμόςια διοίκθςθ. Οι μελετθτζσ για τθν καινοτομία ςε 

διαφορετικά επίπεδα ανάλυςθσ, όπωσ το άτομο, τθν ομάδα, τθν οργάνωςθ, τθ 

βιομθχανία και τθν οικονομία (Fariborz, 2016). 

Τπάρχει αυξανόμενθ ςθμαςία τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ για τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ και τθν τεχνολογικι ανταγωνιςτικότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ και 

αποτελεί μεγάλθ ανθςυχία για τουσ επιςτιμονεσ, τουσ διευκυντζσ και για τισ χϊρεσ 

ςτο ςφνολό τουσ. Σα πανεπιςτιμια, ο επιχειρθματικόσ τομζασ και ο δθμόςιοσ 

τομζασ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ. υμφϊνα 

με του Farinhaetal. (2016), το κλειδί για τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ ςυνεπάγεται 

ςτενι ςυνεργαςία με τθν επιςτιμθ, τθ χρθματοδότθςθ και τθν τεχνολογία και αυτό 

ζχει αναπτφξει ζνα μοντζλο που ονομάηεται μοντζλο τριπλισ ζλικασ. Θ καινοτομία 

αποτελεί πλζον βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο για τθ διαχείριςθ τθσ παγκόςμιασ 

ανταγωνιςτικότθτασ και οι εταιρείεσ πρζπει να αντιμετωπίςουν τθ δθμιουργία νζων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν (Carayannisetal., 2017). 

Όπωσ αναφζρουν οι Soilenetal. (2013), μια καινοτομία ζχει πλεονζκτθμα όταν 

φαίνεται να είναι καλφτερθ από τθν προθγοφμενθ γενιά και ζχει υψθλό ποςοςτό 

υιοκεςίασ. Μια καινοτομία ζχει επίςθσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να υιοκετθκεί 

εάν είναι ςυμβατι με τισ εμπειρίεσ και τισ αξίεσ των ανκρϊπων. Θ νεότερθ γενιά 

είναι πιο πρόκυμθ να αναλάβει κινδφνουσ για τθν καινοτομία και επομζνωσ 

μποροφμε να αναμζνουμε μεγαλφτερθ προκυμία να αναλάβουμε τον κίνδυνο με 

καινοτόμο τεχνολογία (Stenberg, 2017). 
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Θ καινοτομία (innovation) είναι μια λζξθ που προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ 

innovare, αυτό ςθμαίνει «ςτο καινοφριο» (“intonew”). Ο απλοφςτεροσ οριςμόσ τθσ 

καινοτομίασ είναι αυτό που κάνει κάτι διαφορετικό. Θ καινοτομία είναι μια λζξθ 

που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτον επιχειρθματικό κόςμο και για τισ επιχειριςεισ 

αυτό ςθμαίνει ςυνικωσ κάτι επικίνδυνο, δαπανθρό και χρονοβόρο (Costello & 

Prohaska, 2013). 

Θ καινοτομία μπορεί επίςθσ να εξθγθκεί, όπωσ αναφζρει ο Kuczmarksi (2003) ωσ 

νζα ιδζα, προϊόν, ςυςκευι ι νζα εφεφρεςθ. Οι καινοτομίεσ είναι ςθμαντικζσ για τισ 

επιχειριςεισ και όταν χρθςιμοποιοφνται καλά μπορεί να είναι μια διαδικαςία, 

ςτρατθγικισ και τεχνικισ διαχείριςθσ (Stenberg, 2017). 

Θ καινοτομία μπορεί ςε ζνα κεμελιϊδεσ επίπεδο να είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ 

και ςυνδυαςμοφ ιδεϊν για τθ δθμιουργία μιασ ςχζςθσ μεταξφ των ςθμερινϊν 

επιτευγμάτων και των προθγοφμενων εμπειριϊν για τθν επίλυςθ ενόσ μελλοντικοφ 

προβλιματοσ. Αυτό ςυνδζεται ςυχνά με τεχνολογικά επιτεφγματα και 

διαδραματίηει κρίςιμο ρόλο ςτθν παγκόςμια οικονομία (Baskaran & Mehta, 2016). 

Θ καινοτομία είναι μεγάλθ ςτον επιχειρθματικό κόςμο και είναι βιϊςιμθ για να 

δθμιουργιςει αξία και να είναι ιςχυρι ςτο ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Τπάρχει ζνασ 

ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ καινοτομίασ, τθσ απαςχόλθςθσ, του κζρδουσ και του 

βιοτικοφ επιπζδου. Ζνασ κοινόσ τρόποσ για να ςυςχετιςτεί θ καινοτομία είναι τα νζα 

προϊόντα, τα υλικά, θ νζα διαδικαςία, οι νζεσ υπθρεςίεσ και οι νζοι οργανιςμοί. 

Τπάρχουν διάφοροι οριςμοί για τθν καινοτομία που ςυχνά επικαλφπτονται και δεν 

υπάρχει ςαφισ και ζγκυροσ οριςμόσ. Θ επιςτθμονικι κοινότθτα επιςθμαίνει αυτό 

το πρόβλθμα και χωρίσ ςαφι οριςμό τθσ καινοτομίασ κα είναι δφςκολο να 

αναπτυχκοφν ςτρατθγικζσ για να είναι καινοτόμεσ (Bareghehetal., 2009). 

Οι Bareghehetal. (2009) ζφεραν μια πρόταςθ για ολοκλθρωμζνουσ οριςμοφσ τθσ 

καινοτομίασ: «Η καινοτομία είναι θ διαδικαςία πολλαπλϊν ςταδίων με τθν οποία οι 

οργανϊςεισ μεταςχθματίηουν ιδζεσ ςε νζα / βελτιωμζνα προϊόντα, υπθρεςίεσ ι 

διαδικαςίεσ, και διαφοροποιοφνται επιτυχϊσ ςτθν αγορά τουσ». 

Άλλοι οριςμοί για τθν καινοτομία είναι ότι πρόκειται για μια διαδικαςία απόκτθςθσ 

νζων εργαλείων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό περιβάλλον ι το ίδιο το εργαλείο. 
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Όπωσ διαπιςτϊνουν οι Reiman και Dotger(2008), νζεσ μελζτεσ δείχνουν ότι ο 

οριςμόσ είναι πολφ ευρφτεροσ. Οι καινοτομίεσ που ξεκινοφν νζα διαδικαςία ι 

γεγονότα, επιφζρουν επίςθσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά, το προςωπικό και τθν 

προςζγγιςθ και περιλαμβάνουν πολφ περιςςότερα από το γεγονόσ ότι απλϊσ 

δθμιουργοφν ζνα αποτελεςματικό εργαλείο. Θ καινοτομία ζχει επίςθσ να 

περιγραφεί, από τον Friκαι τθν ομάδα του (2013) ωσ μζκοδοσ και τεχνολογία για 

νζεσ αγορζσ, νζεσ μεκόδουσ προϊόντων και εντοπιςμόσ νζων ομάδων πελατϊν. Θ 

καινοτομία είναι μια δραςτθριότθτα ςτθν οποία οι επιχειριςεισ επιλφουν 

προβλιματα ςυνδυάηοντασ τθ γνϊςθ(Stenberg, 2017). Θ καινοτομία μπορεί να ζχει 

διαφορετικό οριςμό ανάλογα με τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεςτε. Θ τεχνολογικι 

καινοτομία ορίηεται ωσ μια νζα αγορά ι μια νζα ευκαιρία για μια τεχνολογικι 

εφεφρεςθ που κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ανάπτυξθ ι παραγωγικι επιτυχία 

(Garcia&Calantone, 2002). 

Ο Chris Freeman (1982) όριςε ότι θ βιομθχανικι καινοτομία χαρακτθρίηεται από τισ 

δραςτθριότθτεσ του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ παραγωγισ, τθσ διοίκθςθσ και τθσ 

εμπορίασ για τθν ειςαγωγι κάποιου νζου ι αναβακμιςμζνου προϊόντοσ.υνεπϊσ, 

ςφμφωνα με αυτι τθν άποψθ θ καινοτομία μπορεί να οριςτεί ωσ θ υλοποίθςθ ενόσ 

νζου ι αναβακμιςμζνου προϊόντοσ (το οποίο μπορεί να είναι ζνα αγακό ι μια 

υπθρεςίασ), μιασ νζασ μεκόδου για τθν προϊκθςθ ενόσ προϊόντοσ (ςε επίπεδο 

μάρκετινγκ), ι μιασ νζασ μεκόδου για τθν οργάνωςθ των επιχειριςεων (όπωσ, ο 

χϊροσ εργαςίασ ι τισ εξωτερικζσ ςχζςεισ) (OECD, 2005). 

Βάςει όλων όςων αναφζρκθκαν, τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχει μια 

καινοτομία πρζπει να κεωρείται κάτι νζο ι να προςφζρει δυνατότθτεσ για βελτίωςθ 

ςε μια υφιςτάμενθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία μπορεί να αφορά τθν 

οργάνωςι θ τθν παραγωγι (ΕΚΣ, 2015). 

Κάνοντασ μια ιςτορικι αναδρομι, ςφμφωνα με τον Schumpeter (1934), θ 

καινοτομία αφοροφςε τθν ειςαγωγι ενόσ καινοφριου προϊόντοσ ςτθν αντίςτοιχθ 

αγορά, τθ δθμιουργία μιασ καινοφριασ αγορά, τθν εφαρμογι κάποιασ καινοφριασ 

μεκόδου παραγωγισ.Ζτςι, μπορεί να πει κανείσ ότι, θ πρϊτθ αντίλθψθ 

επικεντρωνόταν ςαφϊσ ςτθν παραγωγι και τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  
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Σο 1954 ο PeterDruker ανζφερε ότι θ καινοτομία είναι από τισ δφο βαςικζσ 

λειτουργίεσ ενόσ οργανιςμοφ. Αργότερα, το 1969 οι Howard και Sheth τθν 

χαρακτιριςαν ωσ κάκε νζο ςτοιχείο που προςφζρεται ςτον αγοραςτι, ανεξάρτθτα 

από το αν είναι ι όχι νζο για τθν επιχείρθςθ. Ενϊ, τθν ίδια χρονιά ο Mohrτθν 

χαρακτιριςε ωσ ο βακμόσ ςτον οποίο εφαρμόηονται ςυγκεκριμζνεσ νζεσ αλλαγζσ ςε 

ζναν οργανιςμό. 

Οι Damanpour και Evan (1984) τθν όριςαν ωσ μια ευρεία ζννοια χρθςιμότθτασ που 

ορίηεται με διάφορουσ τρόπουσ ϊςτε να αντικατοπτρίηει μια ςυγκεκριμζνθ 

απαίτθςθ και χαρακτθριςτικό μιασ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

Ο Kenneth (1986) ζδωςε ζνα οριςμό αρκετά κοντά ςτο ςθμερινό «Οι καινοτομίεσ 

είναι νζεσ ιδζεσ που αποτελοφνται από: νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, νζα χριςθ 

υφιςτάμενων προϊόντων, νζεσ αγορζσ για υπάρχοντα προϊόντα ι νζεσ μεκόδουσ 

μάρκετινγκ.» 

Μερικζσ ακόμα φράςεισ για τθν καινοτομία είναι «Ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ νζων 

ιδεϊν από μια επιχείρθςθ» του Damanpour (1991), «Θ ικανότθτα να ανακαλφπτει 

νζεσ ςχζςεισ, να βλζπει τα πράγματα από νζεσ προοπτικζσ και να ςχθματίηει νζουσ 

ςυνδυαςμοφσ από τισ υπάρχουςεσ ζννοιεσ» του Evans (1991), «Περιλαμβάνει τόςο 

τθ δθμιουργία γνϊςθσ όςο και τθ διάχυςθ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ» από τον Rogers 

(1998) και «Θ επιτυχισ παραγωγι, αφομοίωςθ και εκμετάλλευςθ τθσ καινοτομίασ 

ςτο οικονομικό ι κοινωνικό περιβάλλον» από τθν «Πράςινθ Ευρωπαϊκι Επιτροπι» 

το 1999. 

Θ καινοτομία μπορεί να οριςτεί ωσ μια διαδικαςία που προςφζρει προςτικζμενθ 

αξία και κάτι καινοφριο για τθν επιχείρθςθ, τουσ προμθκευτζσ και τουσ πελάτεσ, 

αναπτφςςοντασ νζεσ διαδικαςίεσ, λφςεισ, προϊόντα και υπθρεςίεσ και νζουσ 

τρόπουσ μάρκετινγκ. Αυτόσ είναι ο πιο επικρατζςτεροσ οριςμόσ που ζχει αναφερκεί 

από αρκετοφσ ςυγγραφείσ (Slevin (1991), Lumpkin και Dess (1996), Knox (2002)) και 

ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. 
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Είδη Καινοτομίασ 

Θ ταξινόμθςθ των ειδϊν τθσ καινοτομίασ ςχετίηεται επίςθσ με τθ διαδικαςία 

καινοτομίασ, κακϊσ οι διαφορετικοί τφποι καινοτομίασ ζχουν διαφορετικζσ 

απαιτιςεισ για τθ διαδικαςία καινοτομίασ. Μια ριηικι καινοτομία απαιτεί μια πιο 

ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία με διαφορετικζσ δομζσ λιψθσ αποφάςεων.  

Καινοτομία προϊόντων: Σα προϊόντα αφοροφν τόςο υλικά προϊόντα όςο και άυλεσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν και 

αποκτϊνται ζτςι από τον πελάτθ(OsloManual, 2005).Ουςιαςτικά, θ καινοτομία ενόσ 

προϊόντοσ είναι θ ειςαγωγι ενόσ αγακοφ ι μιασ υπθρεςίασ που είναι νζα ι 

ςθμαντικά βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά ι τισ προβλεπόμενεσ 

χριςεισ. Αυτό περιλαμβάνει ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα 

εξαρτιματα και τα υλικά, το ενςωματωμζνο λογιςμικό, τθ φιλικότθτα προσ το 

χριςτθ ι άλλα λειτουργικά χαρακτθριςτικά (InnoSutra, 2007). 

Καινοτομία υπθρεςιϊν: οι καινοτομίεσ των υπθρεςιϊν είναι ςαν τισ καινοτομίεσ των 

προϊόντων όταν πρόκειται για τθν απευκείασ πϊλθςθ τουσ ςτον πελάτθ, για 

παράδειγμα οι αςφαλιςτικζσ ι οι διαχειριςτικζσ ςυμβουλζσ. Ακόμθ και αν οι 

υπθρεςίεσ δεν πωλοφνται ενεργά, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των καταςκευαςτικϊν 

επιχειριςεων, κάκε επιχείρθςθ εξακολουκεί να παρζχει υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ 

τθσ, για παράδειγμα ςτον τομζα του εφοδιαςμοφ, ςτισ ςυμβουλζσ πωλιςεων και 

άλλα, ακόμθ και αν δεν πωλοφνται ενεργά. Αυτό ςυμβαίνει επίςθσ όταν ειςζρχεται 

καινοτομία όςον αφορά τθ διαφοροποίθςθ και τον ενκουςιαςμό των 

πελατϊν(OsloManual, 2005). 

Καινοτομία διαδικαςίασ: Μια καινοτομία τθσ διαδικαςίασ είναι θ εφαρμογι μιασ 

νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ μεκόδου παραγωγισ ι παράδοςθσ. Αυτό 

περιλαμβάνει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ τεχνικζσ, τθν τεχνολογία, τον εξοπλιςμό ι το 

λογιςμικό (InnoSutra, 2007). 

Επιχειρθματικό μοντζλο καινοτομίασ: Σο επιχειρθματικό μοντζλο είναι ο τρόποσ 

λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ και κερδίηει χριματα. Θ καινοτομία επιχειρθματικοφ 

μοντζλου περιλαμβάνει καινοτομίεσ ςτθ ςτρατθγικι, το μάρκετινγκ, τισ αλυςίδεσ 
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εφοδιαςμοφ, τθ δθμιουργία αξίασ, τθν τιμολόγθςθ ι τισ δομζσ κόςτουσ 

(OsloManual, 2005).  

Καινοτομία μάρκετινγκ: Μια καινοτομία μάρκετινγκ είναι θ εφαρμογι μιασ νζασ 

μεκόδου μάρκετινγκ που περιλαμβάνει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον ςχεδιαςμό ι τθ 

ςυςκευαςία του προϊόντοσ, τθν τοποκζτθςθ προϊόντων, τθν προϊκθςθ προϊόντων ι 

τθν τιμολόγθςθ(InnoSutra, 2007). 

Διεργαςίεσ και τεχνολογικι καινοτομία: Όπωσ υποδθλϊνει το όνομα, πρόκειται για 

τεχνολογικζσ καινοτομίεσ, όπωσ θ δθμιουργία προϊόντων και υπθρεςιϊν. Αρχικά, 

είναι επίςθσ μια καινοτομία διαδικαςίασ που παράγει νζα ι ςθμαντικά βελτιωμζνα 

αγακά προϊόντα ι υπθρεςίεσ (Diaconu, 2011). Για παράδειγμα, διαδικαςίεσ 

παραγωγισ ι τεχνολογίεσ πλθροφορικισ για εφαρμογζσ. Οι καινοτομίεσ προϊόντων, 

οι βελτιϊςεισ ποιότθτασ ι θ εξοικονόμθςθ κόςτουσ ςυμβαδίηουν ςυχνά με 

καινοτομίεσ διεργαςιϊν και τεχνολογίασ(OsloManual, 2005).  

Οργανωτικι καινοτομία: Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ επθρεάηουν τθ διαδικαςία και 

τθν οργανωτικι δομι. Αυτζσ μπορεί να είναι καινοτομίεσ οργανωτικισ διαδικαςίασ 

ι καινοτομίεσ διαχείριςθσ, για παράδειγμα νζα εργαλεία για τθ μζτρθςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ του πελάτθ ι τθ βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν παράδοςθσ για τθ 

μείωςθ του κόςτουσ(OsloManual, 2005). 

Κοινωνικι καινοτομία:Θ κοινωνικι καινοτομία αναφζρεται ςε νζεσ ιδζεσ που 

λειτουργοφν για τθν επίτευξθ κοινωνικϊν ςτόχων (Mulgan et al., 2007). Δθλαδι, 

όπου το όφελοσ ζγκειται ςτθν κοινωνία και ο ςκοπόσ δεν είναι πρωτίςτωσ το 

κζρδοσ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν θ καινοτομία ςτθν εκπαίδευςθ, τθ μείωςθ 

τθσ φτϊχειασ, τισ ίςεσ ευκαιρίεσ και τθν υγεία. 

Περιβαλλοντικικαινοτομία:Θ περιβαλλοντικι καινοτομία μπορεί να οριςτεί ωσ 

καινοτομία που αποτελείται από νζεσ ι τροποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ, πρακτικζσ, 

ςυςτιματα και προϊόντα που ωφελοφν το περιβάλλον και ςυμβάλλουν ςτθν 

περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα (Oltra, 2008).Για παράδειγμα, φιλικά προσ το 

περιβάλλον προϊόντα, ςυμβολι ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ι αποφυγι 

εκπομπϊν(OsloManual, 2005). 
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Μια καινοτομία μπορεί να επθρεάςει ταυτόχρονα πολλά κζματα καινοτομίασ. Για 

παράδειγμα, μια καινοτομία προϊόντων μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαδικαςία και 

περιβαλλοντικι καινοτομία. Ι μια καινοτομία επιχειρθματικοφ μοντζλου ςυνικωσ 

φζρνει μαηί του μια καινοτομία ςτο προϊόν και τθν οργάνωςθ. 

Θ καινοτομία είναι ςυχνά μια υποκειμενικι εξζταςθ. Επομζνωσ, μια καινοτομία 

μπορεί να είναικάτι νζο για μια εταιρεία, για μια αγορά, για μια βιομθχανία, ιγια 

όλο τον κόςμο. 

Μια άλλθ ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ ταξινόμθςθ για τθν καινοτομία ςφμφωνα είναι 

ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ αλλαγισ: 

Οι ριηικζσ καινοτομίεσ είναι νζα προϊόντα, υπθρεςίεσ ι διαδικαςίεσ και 

ςυνεπάγονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ και καινοτομίεσ. Κατά ςυνζπεια, ο αντίκτυποσ 

είναι επίςθσ μεγαλφτεροσ, για παράδειγμα, μποροφν να δθμιουργθκοφν νζεσ 

αγορζσ(Leiferetal., 2000). 

Οι βελτιωμζνεσ καινοτομίεσ είναι θ βελτιςτοποίθςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ των 

υπαρχόντων προϊόντων, υπθρεςιϊν ι διαδικαςιϊν. Ο ςκοπόσ και τα οφζλθ είναι θ 

βελτιςτοποίθςθ του οφζλουσ για τον πελάτθ, θ μείωςθ του κόςτουσ, θ 

επανατοποκζτθςθ, θ προςαρμογι για ειςαγωγι ςε νζεσ αγορζσ ι θ προςαρμογι ςε 

νζεσ ςυνκικεσ, όπωσ νζοι νόμοι και πρότυπα. 

Ζνα παράδειγμα βελτιωμζνθσ καινοτομίασ είναι το iPhone. Μεμονωμζνα, οι 

περιςςότερεσ τεχνολογίεσ τθσ Apple δεν ιταν καινοφργιεσ. Αλλά το iPhone, ωσ 

προϊόν που ξεκίνθςε τθ νζα αγορά smartphone, ιταν μια επαναςτατικι καινοτομία. 

Σο επιχειρθματικό μοντζλο με τισ εφαρμογζσ ιταν επίςθσ εξαιρετικά καινοτόμο. 

Ποιοσ κα πίςτευε ότι το λογιςμικό κινθτισ τθλεφωνίασ κα γίνει μια ξεχωριςτι 

αγορά. 

Είναι ςθμαντικό για τισ εταιρείεσ και τθ διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ τουσ να ορίηουν 

κριτιρια για τον εαυτό τουσ, ςφμφωνα με τα οποία οι καινοτομίεσ χωρίηονται ςε 

βακιζσ και ριηικζσ καινοτομίεσ. Παραδείγματα κριτθρίων είναι θ απόδοςθ τθσ 

επζνδυςθσ, το φψοσ του επενδυτικοφ κόςτουσ, θ περίοδοσ αποπλθρωμισ, θ 

δυνατότθτα κατοχφρωςθσ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ κ.λπ. Ζτςι, οι καινοτόμεσ ιδζεσ 
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με υψθλι απόδοςθ επζνδυςθσ, υψθλό κόςτοσ επζνδυςθσ, μεγαλφτερεσ περιόδουσ 

αποπλθρωμισ και κατοχυρϊςιμεσ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ κα ιταν ριηικζσ. 

 

Σπουδαιότητα Καινοτομίασ 

Θ καινοτομία είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα και πιο περίπλοκα ηθτιματα που 

αντιμετωπίηουν ςιμερα οι επιχειριςεισ. 

Θκαινοτομίαείναιτοκλειδίεπιτυχίασγιατισεπιχειριςεισ.  

Θ καινοτομία ςτθν επιχειρθματικι διαδικαςία κάνει τα προϊόντα διαφοροποιθμζνα 

που μποροφν να επιτφχουν ςθμαντικι πρόςκετθ αξία, ςε ςχζςθ με αυτό που μπορεί 

να αγοράςει ο πελάτθσ που ιδθ μπορεί να υπάρχει. Για να επιτευχκεί αυτό, οι 

επιχειριςεισ κα πρζπει να διακζτουν καλφτερεσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και άριςτθ 

ποιότθτα ςτθ διαδικαςία καινοτομίασ και τθ διαχείριςι τθσ. τον ςθμερινό κόςμο 

των παγκόςμιων αγορϊν, οι εταιρείεσ που είναι ςε κζςθ να καινοτομοφν και να 

διαχειριςτοφν τθν καινοτομία κα είναι καλφτεροι από τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ 

(Reddy &Reddy, 2014). 

Τπάρχει ευρεία ςυμφωνία μεταξφ ςυγγραφζων, ςυμβοφλων και ςτοχαςτϊν ςτον 

τομζα τθσ διαχείριςθσ ότι θ καινοτομία είναι θ κεντρικι δυνατότθτα για όλεσ τισ 

επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται να μεγιςτοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ τουσ για 

επιτυχία. Ενϊ θ επιδίωξθ τθσ καινοτομίασ δεν μπορεί να εγγυθκεί τθν ουςιαςτικι 

ανάπτυξθ, είναι θ καλφτερθ ςτρατθγικι που ζχουν οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ για 

τθν επίτευξθ τθσ με τρόπο που μπορεί να γίνει βιϊςιμοσ με τθν πάροδο του χρόνου 

(Cagna, 2007). 

Όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, θ καινοτομία είναι ςθμαντικι ςε 

διαφορετικάεπίπεδα και διαφορετικοφσ λόγουσ. Για τα ζκνθ, θκαινοτομία είναι 

ζνασ ςθμαντικόσ οδθγόσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ βελτίωςθσ. Για τισ 

επιχειριςεισ  υπάρχουν διάφοροι λόγοι, όπωσ θ επιβίωςθ, θ ανάπτυξθ και  θ 

ανταμοιβι. Όμωσ, ο προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ τθσ καινοτομίασ ςε μια επιχείρθςθ 

είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί ποςοτικά. Κακϊσ θ κατανόθςι για τισ πλιρεισ 

επιπτϊςεισ τθσ καινοτομίασ ςτθν επιχείρθςθ εξελίςςεται, οι μζκοδοι που 
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χρθςιμοποιοφμε για τθν καταγραφι αυτισ τθσ τιμισ αλλάηουν.Ζτςι, ζχει προκφψει 

ζνασ οριςμόσ ο οποίο καλείται αξία τθσ καινοτομίασ. 

Θ αξία τθσ καινοτομία είναι θ ταυτόχρονθ αναηιτθςθ διαφοροποίθςθσ και χαμθλοφ 

κόςτουσ, δθμιουργϊντασ ζνα άλμα αξίασ τόςο για τουσ αγοραςτζσ όςο και για τθν 

εταιρεία. Θ ζννοια τθσ καινοτομίασ τθσ αξίασ αναπτφςςεται από τουσ Kim και 

Mauborgne(2004) και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ ςτρατθγικισ δθμιουργίασ 

τθσ αγοράσ. Επειδι θ αξία ςτουσ αγοραςτζσ προζρχεται από τθ χρθςιμότθτα τθσ 

προςφοράσ μείον τθν τιμι τθσ και επειδι θ αξία τθσ εταιρείασ παράγεται από τθν 

τιμι τθσ προςφοράσ μείον το κόςτοσ τθσ, θ αξία τθσ καινοτομίασ επιτυγχάνεται 

μόνο όταν ευκυγραμμιςτεί ολόκλθρο το ςφςτθμα χρθςιμότθτασ, τιμισ και κόςτουσ. 

Θ αξίασ τθσ καινοτομίασ είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία μια επιχείρθςθ ειςάγει 

νζεσ τεχνολογίεσ ι αναβακμίςεισ που ζχουν ςχεδιαςτεί για να επιτυγχάνουν τόςο τθ 

διαφοροποίθςθ των προϊόντων όςο και το χαμθλό κόςτοσ.Οι αλλαγζσ που 

εφαρμόηονται μζςω τθσ καινοτομίασ δθμιουργοφν νζα ι βελτιωμζνα ςτοιχεία για το 

προϊόν ι τθν υπθρεςία, αλλά ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ 

εξαλείφοντασ ι μειϊνοντασ τισ περιττζσ πτυχζσ κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ 

του προϊόντοσ. 

B. Εφαρμογι τθσ καινοτομίασ 

Ανάπτυξη ιδεϊν 

Σο πρϊτο βιμα ςτθν ανάπτυξθ των ιδεϊν είναι να κακοριςτεί πλιρωσ το πρόβλθμα 

και όχι μόνο θ λφςθ του. Αναλφοντασ τισ λεπτομζρειεσ για τθ λφςθ του 

προβλιματοσ μπορεί να φαίνεται ωσ θ πιο ςυναρπαςτικι διαδικαςία ςτθν 

υλοποίθςθ μιασ καινοτόμου ιδζασ. Όμωσ, πρζπει να διαβεβαιωκεί ότι το πρόβλθμα 

βαςίηεται ςτθν αρχικι ιδζα, τόςο για το ηιτθμα που πρζπει να επιλυκεί όςο και για 

το πεδίο ςτο όποιο κα μπορζςει να αντιμετωπιςτεί(REBOOT, 2015).Θ αρχικι φάςθ 

ολόκλθρθσ τθσ διαδικαςίασ καινοτομίασ είναι θ παρακολοφκθςθ του εςωτερικοφ 

και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ. Μια επιχείρθςθ πρζπει να είναι 

ςε κζςθ να αναγνωρίηει και να επεξεργάηεται τα ςιματα των πικανϊν καινοτομιϊν.  
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Κακϊσ αναπτφςςεται θ ιδζα πρζπει να δοκεί προςοχι ςτισ λζξεισ. Είναι ςθμαντικό, 

θ γλϊςςα να καλεί τουσ ανκρϊπουσ, ϊςτε να υιοκετιςουν νζεσ ιδζεσ, και να 

ορίςουν νζεσ δυνατότθτεσ.Μποροφν να αποκρφψουν τθν αςάφεια ςε τζτοιο βακμό 

που αργότερα κα αποτελζςουν ηιτθμα κατά τθν εφαρμογι και κα ενκαρρφνουν τισ 

μοντζρνεσ αλλά μθ πρακτικζσ λφςεισ(REBOOT, 2015).Αναλυτικότερα, μια καινοτομία 

πρζπει να προςκζτει αξία ςτουσ καταναλωτζσ για να τουσ κάνει να αγοράςουν ι να 

καταναλϊςουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία ι να αντιλθφκοφν μια βελτίωςθ. Ζνα 

ςθμαντικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ είναι να διαςφαλιςτεί ότι θ καινοτομία ικανοποιεί 

επαρκϊσ τισ ανάγκεσ των υποψιφιων πελατϊν (O'Sullivan, 2008). Πρζπει να 

τονιςτεί ότι ζνασ πελάτθσ είναι οποιοςδιποτε αγοράηει ι χρθςιμοποιεί ζνα προϊόν 

ι μια υπθρεςία. 

Σο δεφτερο βιμα για τθν ανάπτυξθ μιασ ιδζασ είναι να ερευνθκοφν οι υπάρχουςεσ 

προςπάκειεσ. Σο πιο πικανό είναι το πρόβλθμα ι τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ να μθν 

τθν ζχει ςκεφτεί μόνο ζνα άτομο. Σο κετικό ςε αυτό είναι ότι δε κα χρειαςτεί να 

ξεκινιςει κανείσ από το μθδζν. Αναλυτικότερα, μπορεί να γίνει ζλεγχοσ ςτον τρόπο 

με τον οποίο αντιμετωπίηεται ζνα πρόβλθμα ςε εγχϊριο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Αν 

υπάρχει κάτι που φαίνεται να υπόςχεται πολλά, κα μποροφςε να υπάρξει 

επικοινωνία με του υπεφκυνεσ του ζργου εάν είναι πρόκυμοι να μοιραςτοφν τθν 

εμπειρία τουσ(REBOOT, 2015). Παράλλθλα, κα πρζπει να πραγματοποιθκεί μελζτθ 

και παρακολοφκθςθ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (Tidd et al., 

2008). Είναι ςθμαντικό να εξαλειφκοφν οι ιδζεσ που δεν διακζτουν καινοτόμο 

δυναμικό και επίςθσ να αποφευχκεί θ άρνθςθ νζων ιδεϊν απλϊσ και μόνο λόγω 

του γεγονότοσ ότι είναι νζεσ. Αυτι θ φάςθ οδθγεί ςε μια ςτρατθγικι απόφαςθ 

ςχετικά με τθν καινοτόμο ιδζα που πρζπει να αναπτφξει και να υποςτθρίξει θ 

εταιρεία (Zizlavsky, 2013).Για τθν τελειοποίθςθ τθσ καινοτόμασ ιδζασ είναι 

ςθμαντικό να δοκεί απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αν άλλεσ προςπάκειεσ ςυμπίπτουν με 

τουσ ςτόχουστθσ ςυγκεκριμζνθσ. 

το τρίτο βιμα κακορίηεται το πρϊτο ςχζδιο τθσ ιδζασ. Αφοφ, ζχουν ολοκλθρωκεί 

τα προθγοφμενα βιματα και ζχει αποκτθκεί θ γνϊςθ και θ ςφνδεςθ με άλλεσ 

παρόμοιεσ προςπάκειεσ, μπορεί, πλζον, να δθμιουργθκεί μια ςτακερι περιγραφι 

τθσ ιδζασ με μια παρουςίαςθ, μια περιγραφι αφιγθςθσ ι κάποια άλλθ μορφι 
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περιγραφισ. ε αυτι τθ φάςθ είναι ςθμαντικό να βρεκοφν οι ςωςτζσ λεπτομζρειεσ 

του προβλιματοσ. Πρζπει να διαβεβαιωκεί ότι το όραμα είναι ςαφζσ και 

μεταδοτικό, με τουλάχιςτον μερικά ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του 

προγράμματοσ που μποροφν να βοθκιςουν ςτθ ςυηιτθςθ τθσ ιδζα και τον πικανό 

αντίκτυπό με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο(REBOOT, 2015). 

Σχεδιαςμόσ προγράμματοσ 

Θ πιο ςθμαντικι δουλειά ςε αυτι τθ φάςθ είναι να γίνουν οι επιλογζσ ςχετικά με 

τθν ιδανικι μορφι και δομι του προγράμματόσ, αφινοντασ κατά μζροσ τουσ 

αναπόφευκτουσ περιοριςμοφσ του χρόνου και των πόρων. 

Σο πρϊτο βιμα είναι να προςδιοριςτεί μια διαδρομι επθρεαςμοφ. Δθλαδι, όλα 

όςα κα γίνουν, κα πρζπει να προωκιςουν τθν ικανότθτά του προγράμματοσ να 

επιτφχει τον αντικειμενικό του αντίκτυπο. Για τθ διαχείριςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ πρζπει να κατανοθκεί ο τρόποσ με τον οποίο κάκε κομμάτι 

του προγράμματοσ κα ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου και με ποια 

ςειρά. Θ κεωρία του διαγράμματοσ αλλαγϊν (changediagram) μπορεί να βοθκιςει 

ςτθ χαρτογράφθςθ των προοριςμζνων μονοπατιϊν. Σο πιο ςθμαντικό είναι να 

οριςτοφν με ςαφινεια τα βιματα τα οποία απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των 

αναγκϊν-ςτόχων για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου(REBOOT, 2015). 

Ακόμθ είναι ςθμαντικό κατά τον ςχεδιαςμό τθσ καινοτομίασ να πραγματοποιθκοφν 

μετριςεισ. Οι μετριςεισ τθσ καινοτομίασ είναι οργανωτικζσ μετριςεισ που 

ςυμβάλλουν ςτθν ταξινόμθςθ τθσ ικανότθτασ του οργανιςμοφ και του ιςτορικοφ 

επιτυχίασ του. Θ μζτρθςθ τθσ επιτυχίασ ςτθν καινοτομία εξαρτάται από το είδοσ τθσ 

καινοτομίασ και τθν προςζγγιςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ μζτρθςθ τθσ επιτυχίασ. 

Δεδομζνου ότι κάκε καινοτομία είναι διαφορετικι και όλεσ οι επιχειριςεισ ζχουν 

διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ, οι μζκοδοι κα ποικίλλουν (InnoSutra, 2007). 

Θ κεωρία του διαγράμματοσ τθσ αλλαγισ μπορεί να βοθκιςει ϊςτε να εντοπιςτοφν 

οι περιοχζσ τθσ εξιγθςθσ του προγράμματοσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςε υποκζςεισ. 

Επίςθσ, τον τρόπο με τον οποίο κάκε βιμα τθσ ιδζασ ανταποκρίνεται ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ που ζχει εντοπιςτεί. Κακϊσ και το τι είναι αυτό που 

δθμιουργεί τθ ςιγουριά όπου το κάκε βιμα κα οδθγιςει ςτο επόμενο και ποιεσ 
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πρόςκετεσ ειςροζσ κα απαιτθκοφν για να διαςφαλιςτεί ότι το κάνουν. Ζτςι, 

μποροφν να γίνουν προςαρμογζσ όταν εντοπίηετε μια ζλλειψθ ςφνδεςθσ μεταξφ 

δράςθσ και αποτελζςματοσ (Connell & Kubish, 1998). 

Θ κεωρία τθσ αλλαγισ 

Θ ανάπτυξθ μιασ κεωρίασ αλλαγισ βαςίηεται ςτα ακόλουκα βιματα(Connell & 

Kubish, 1998): 

1. Ανάγκεσ και προβλιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν 

Αυτι θ κεωρία τθσ επιλογισ δείχνει μια κοινι τάςθ να απαρικμοφνται οι ανάγκεσ 

και τα προβλιματα με βάςθ τθν ζλλειψθ ςυγκεκριμζνων ειςόδων (inputs) και όχι 

γενικϊν αναγκϊν. 

2. Είςοδοι και Δραςτθριότθτεσ (InputsandActivities) 

Κάκε είςοδοσ πρζπει να ςυνδζεται ςτενά με κάποιο πρόβλθμα ι ανάγκθ. Αν ζχει 

οριοκετθκεί μια είςοδοσ ι δραςτθριότθτα που δεν ανταποκρίνεται άμεςα ςε μία ι 

περιςςότερεσ από τισ ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν, τότε είτε υπάρχουν περιττζσ 

είςοδοι (και κα μποροφςαν να εξοικονομθκοφν πόροι με τθν περικοπι τουσ), είτε 

ζχει εντοπιςτεί μια ανάγκθ που δεν ζχειδθλωκεί ακόμα 

(OECD&EuropeanCommission, 2005). 

3. Ζξοδοι (Outputs) 

Οι ζξοδοι είναι ζνα ιδιαίτερα κρίςιμο ςθμείο για τθ κεωρία των επιλογϊν. Θ 

μετατροπι των ειςόδων ςε εξόδουσ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. ε αυτό το ςθμείο, 

θ καταγραφι των αποτελεςμάτων δεςμεφεται ότι το πρόγραμμα κα γίνει 

πραγματικότθτα. Παράλλθλα, εντοπίηονται πρόςκετα ςτοιχεία ειςόδου για τθν 

επίτευξθ κάκε προϊόντοσ. 

4. Αποτελζςματα 

ε αυτό το ςτάδιο εξετάηεται κάκε ζνα από τα ςτοιχεία ειςόδου και εάν αποτελοφν 

ζνα ςαφζσ βιμα προσ τον ευρφ ςτόχο. Επίςθσ, αν υπάρχουν άλλεσ ενδιάμεςεσ 
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ζξοδοι που μπορεί να χρειαςτεί να ολοκλθρωκοφν ϊςτε να προκφψει το επικυμθτό 

αποτζλεςμα. 

5. Τποκζςεισ 

Θ ανάλυςθ και θ αναφορά των παραδοχϊν είναι χριςιμεσ για τον εντοπιςμό των 

κινδφνων ι των εξαρτιςεων που πρζπει να παρακολουκοφνται ι να 

αντιμετωπίηονται με κάποιο άλλο τρόπο. Μόλισ καταχωρθκοφν οι υποκζςεισ πρζπει 

να ελεγχκεί και να βεβαιωκεί ότι είναι λεπτομερείσ και ρεαλιςτικζσ. Μςωσ χρειαςτεί 

να ελεγχκεί ξανά θ λίςτα των ειςόδων για να μελετθκεί αν μπορεί να αυξθκεί θ 

πικανότθτα να αποδειχκοφν αλθκινζσ οι υποκζςεισ. 

Σο δεφτερο βιμα ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ είναι να γίνει μια 

ευκυγράμμιςθ με νομικά και κανονιςτικά πλαίςια. Όταν θ υλοποίθςθ ενόσ 

προγράμματοσ διζπεται από γραφειοκρατικά όρια, ενδζχεται να υπάρξει τάςθ να 

αναβλθκεί θ ανακεϊρθςθ των ςχετικϊν νομικϊν και κανονιςτικϊν πλαιςίων που 

διζπουν τον τρόπο δομισ και εκτζλεςθσ του προγράμματοσ. Ζτςι, είναι ςθμαντικό 

να δοκεί βάςθ ςτο γράμμα του νόμου, ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ 

κακυςτεριςεισ και κινδφνουσ, Επίςθσ, κα αποτρζψει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ για 

τθν κάλυψθ τθσ ςυμμόρφωςθσ (OECD&EuropeanCommission, 2005). 

Κακϊσ γίνεται εξερεφνθςθ ςε νζα εδάφθ μπορεί να υπάρξουν νομικζσ αμφιβολίεσ 

(όπωσ θ πρόςβαςθ και θ χριςθ ανοιχτϊν δεδομζνων) που ενδζχεται να 

δθμιουργοφν κινδφνουσ ι προκλιςεισ για το πρόγραμμα. 

Θ ανάπτυξθ του χρονοδιαγράμματοσ αποτελεί το τρίτο βιμα για το ςχεδιαςμό του 

προγράμματοσ. Σο χρονοδιάγραμμα του προγράμματοσ είναι ζνα κρίςιμο ςτοιχείο 

του ςχεδιαςμοφ του. Ζνα καλά εξεταηόμενο χρονοδιάγραμμα κα κακορίςει τισ 

προςδοκίεσ, κα βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςχεδιάςουν τισ δεςμεφςεισ τουσ 

και κα βοθκιςει να μετρθκεί και να μοιραςτεί θ επιτυχία. Είναι ςθμαντικό να γίνει 

προςπάκεια για ζνα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα(REBOOT, 

2015).  

Σο τελευταίο βιμα ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ είναι ο κακοριςμοφσ του 

ρόλου και του προφίλ των ςυμμετεχόντων. Οι άνκρωποι αποτελοφν τον πυρινα για 
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τθν επιτυχι υλοποίθςθ οποιουδιποτε προγράμματοσ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό ότι 

κάκε άτομο ςτθν ομάδα γνωρίηει ακριβϊσ τι αναμζνεται να κάνει, κακϊσ μπορεί να 

υπάρχουν αλλθλοεπικαλυπτόμενεσ ευκφνεσ που κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε 

ςφγχυςθ (Zizlavsky, 2013).Για να μετριαςτοφν οι ςχετικοί κίνδυνοι, πρζπει να 

οριςτοφν ςαφϊσ όλοι οι ρόλοι και τα προφίλ των ςτόχων τόςο για τθν ομάδα 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ όςο και για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο 

πρόγραμμα(REBOOT, 2015). 

Επιλογή ζργων και ςυνεργατϊν 

Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων ενόσ προγράμματοσ κα πρζπει να προςδιοριςτοφν 

ςυγκεκριμζνα ζργα και να επιλεγοφν οι κατάλλθλθ ςυνεργάτεσ. Τπάρχουν μερικά 

βιματα τα οποία μποροφν να βοθκιςουν τθν επιλογι ανάμεςα ςε πολλοφσ 

πικανοφσ ςυνεργάτεσ και ςχζδια. 

Σο πρϊτο βιμα είναι θ ανάπτυξθ κριτθρίων τθσ επιλογισ ζργων. Θ επιλογι ενόσ 

ζργου ζχει ιδιαίτερα υψθλι ςθμαςία και θ επιτυχία ενόσ πιλοτικοφ προγράμματοσ 

κα δϊςει εκτιμιςει για το κατά πόςον τα ζργα επιτυγχάνουν ι όχι ςτόχουσ. Επίςθσ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ πικανότθτα ζνα ζργο να επιτφχει ςε ζνα δεδομζνο χρονικό 

πλαίςιο, κακϊσ οι πρϊτεσ νίκεσ κα είναι ςθμαντικζσ για τθν εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ 

υποςτιριξθσ για το πρόγραμμά και για τθν ενδεχόμενθ κλθρονομιά του. Σο δεφτερο 

βιμα είναι να εξεταςτοφν οι άνκρωποι, οι οποίοι κα υλοποιιςουν το ζργο. Θ 

εξεφρεςθ των κατάλλθλων ςυνεργατϊν είναι μια πρόκλθςθ που απαιτεί ςθμαντικι 

επζνδυςθ ςτο χρόνο, κακϊσ και θ εξεφρεςθ των καλφτερων ςθμείων 

επαφισ.(REBOOT, 2015). 

Σχεδίαςη 

Θ δραςτθριότθτα ςχεδίαςθσ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ δθμιουργικότθτα για 

τθν επίλυςθ κεμάτων όπωσ θ αιςκθτικι, θ μορφι και θ λειτουργικότθτα του τελικοφ 

αποτελζςματοσ. Με τον τρόπο αυτό, κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ εκμετάλλευςθσ 

τθσ διαδικαςίασ καινοτομίασ, οι οργανϊςεισ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 

ςχεδιαςμοφ που κα παράγουν ζνα προϊόν που κα παρζχει τθν καλφτερθ δυνατι 

προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ (O'Sullivan, 2008). Αν και ο ςχεδιαςμόσ 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φάςθσ εκμετάλλευςθσ μιασ καινοτομίασ, είναι 
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μόνο μία πτυχι. Θ εκμετάλλευςθ μπορεί να περιλαμβάνει άλλα ςτοιχεία, όπωσ 

ανάπτυξθ τθσ διαδικαςίασ και προετοιμαςία τθσ αγοράσ. 

Σο πρϊτο βιμα ςτθ ςχεδίαςθ είναι θ ανάπτυξθ μιασ δομισ για τθ διαχείριςθ του 

προγράμματοσ. Μια ςαφισ δομι διαχείριςθσ του προγράμματοσ που επιτρζπει 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να γνωρίηουν τα ςχετικά χρονοδιαγράμματα, τουσ πόρουσ και 

τισ αρχζσ λειτουργίασ για το πϊσ κα υλοποιθκεί το πρόγραμμα, τουσ παρζχει 

αςφάλεια και εμπιςτοςφνθ. 

Οι αλλαγζσ και θ προςαρμογι του προγράμματοσ κατά τθν εφαρμογι του είναι 

αναπόφευκτα, αλλά όταν ζνα πρόγραμμα μεταβάλλεται ςυνεχϊσ, το προςωπικό και 

οι ςυμμετζχοντεσ μπορεί να χάςουν τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ι τθν ςυγκζντρωςι τουσ 

ςε αυτό(REBOOT, 2015). 

Σο δεφτερο βιμα αποτελεί τον λεπτομερι προςδιοριςμό των ρόλων και των 

ευκυνϊν. Κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ κακορίςτθκε ο ρόλοσ και το προφίλ των 

ςτόχων. Σα προφίλ ενδζχεται να απαιτοφν προςαρμογι για να επωφελθκοφν από 

τισ ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ ι να υπολογίηουν τισ προτιμιςεισ ι τουσ 

περιοριςμοφσ(OECD&EuropeanCommission, 2005). 

το τρίτο βιμα τεκμθριϊνονται οι προςδοκίεσ και οι ςτόχοι του προγράμματοσ. 

Είναι γεγονόσ ότι θ κυβερνθτικι γραφειοκρατία είναι μια δυςάρεςτθ 

δραςτθριότθτα ςχεδόν ςε παγκόςμιο επίπεδο(OECD&EuropeanCommission, 2005). 

Θ τεκμθρίωςθ είναι ςυνικωσ το λιγότερο ςυναρπαςτικό μζροσ κάκε προγράμματοσ. 

Αλλά είναι επίςθσ μια από τισ πτυχζσ που μποροφν να εξαςφαλίςουν ότι μπορεί να 

πραγματοποιθκεί το πρόγραμμα. Για λόγουσ ςαφινειασ μεταξφ όλων των μερϊν 

μζςω του προγράμματοσ, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να τεκμθριϊνονται από τθν αρχι 

όλα τα βαςικά ςτοιχεία του προγράμματοσ. Θ τεκμθρίωςθ κα τυποποιιςει επίςθσ 

τθ διαμόρφωςθ και τθν περιγραφι του προγράμματοσ μεταξφ των 

ενδιαφερομζνων. Αυτό κα ςθματοδοτιςει τθν αξιοπιςτία του προγράμματοσ και κα 

ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ ςυνεκτικϊν προςδοκιϊν(REBOOT, 2015). 

Σο τζταρτο βιμα ςτθ ςχεδίαςθ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου για τθ διαχείριςθ του 

κινδφνου. Ουςιαςτικά πρόκειται για το ςχεδιαςμό ςτρατθγικϊν και μεταβατικϊν 
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ςχεδίων για τον μετριαςμό πικανϊν αρνθτικϊν επιπτϊςεων κατά τθν εφαρμογι 

(Molin, 2015). 

Σο πζμπτο βιμα περιλαμβάνει τθν ςχεδίαςθ και τθν ζναρξθ. ε αυτό το βιμα 

κζτεται το πρόγραμμα ςε δράςθ. Θ εκκίνθςθ πλαιςιϊνει τθν υπόλοιπθ εμπειρία του 

προγράμματοσ και είναι θ πρϊτθ ευκαιρία για να κζςει κανείσ προςδοκίεσ για τθ 

διαχείριςθ του προγράμματοσ. Είναι ςθμαντικό να αποφευχκεί ζνα υψθλό προφίλ 

το οποίο κα ξεκινιςει να κζτει προςδοκίεσ που δεν είναι βιϊςιμεσ (Schallmoetal., 

2012). 

Αναπλήρωςη και Ανατροφοδότηςη (Reflection and Feedback) 

Είναι,επίςθσ, ςθμαντικό θ καταγραφι και θ κατανόθςθ των λεπτομερϊν εμπειριϊν 

και απόψεων των ςυμμετεχόντων κα παράςχει ανεκτίμθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ (ι τθν προςταςία του). Κα δθμιουργιςει επίςθσ 

δζςμευςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ και κα ενιςχφςει τθ δυνατότθτα μελλοντικισ 

ςυνεργαςίασ. Αυτζσ οι αρχζσ βοθκιςουν ςτθ ςυηιτθςθ, ςτθ ςφλλθψθ και ςτθν 

απάντθςθ ςχολίων ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δουλειάσ, αντί για μια 

προγραμματικι ςκζψθ, μζςα από τρία ξεχωριςτά, κρίςιμα βιματα (Schallmoetal., 

2012). 

Θ αναπλιρωςθ μζςω του προβλθματιςμοφ μπορεί να κεωρθκεί βαςικό ηιτθμα για 

τθν διαδικαςία τθσ καινοτομίασ. Ο προβλθματιςμόσ περιλαμβάνει τθ ςκζψθ για 

παρελκόντα ι ςυνεχιηόμενα γεγονότα, καταςτάςεισ ι ενζργειεσ ϊςτε να το 

κατανοθκοφν, οι αποφάςεισ και οι ενζργειεσ (Reynolds, 2011). Ζτςι, θαναπλιρωςθ 

εκπλθρϊνει διάφορεσ λειτουργίεσ, όπωσ θ ςυμβολι ςτθν κατανόθςθ ςφνκετων 

καταςτάςεων και θ μάκθςθ από προθγοφμενθ εμπειρία (Mann etal., 2009). 

ε όλθ τθν εφαρμογι, θ ανατροφοδότθςθ είναι ζνα εργαλείο διαχείριςθσ τθσ 

διαδικαςίασ. Θ ακρόαςθ ςχετικά με τισ εμπειρίεσ, τισ προκλιςεισ και τισ νίκεσ των 

ςυμμετεχόντων και των ενδιαφερομζνων είναι απαραίτθτθ ςυνειςφορά για να 

προςδιοριςτεί που κα επενδυκεί ο χρόνοσ και θ επιρροι για τθ διαχείριςθ του 

προγράμματοσ και να προςδιοριςτεί που μπορεί να χρειαςτοφν προςαρμογζσ κατά 

το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ (Nakamura&Yorks, 2011; Mannetal., 2009). 
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Σο δεφτερο βιμα είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ ανατροφοδότθςθσ. Όταν ενςωματωκοφν 

οι είςοδοι των ςυμμετεχόντων ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και ςχεδιαςτεί το 

επόμενο βιμα. Ζνασ ςυνδυαςμόσ τόςο των επίςθμων όςο και των ανεπίςθμων 

αιτθμάτων για ανατροφοδότθςθ παρζχει ευκαιρίεσ για ερωτιςεισ ςχετικά με το τι 

λειτοφργθςε και τι όχι. Θ αναηιτθςθ και θ ακρόαςθ των ςχολίων είναι ςτθν 

πραγματικότθτα το εφκολο κομμάτι, μζςω του οποίου διαςφαλίηεται ότι οι 

προβλθματιςμοί και οι ςυμβουλζσ των ςυμμετεχόντων μποροφν να διοχετευκοφν 

ξανά ςτισ αλλαγζσ που είναι εφικτζσ (Schallmoetal., 2012). 

Υλοποίηςη (Implementation) 

Θ διαδικαςία για τθν εφαρμογι τθσ καινοτομίασ ολοκλθρϊνεται με τθν υλοποίθςθ 

και τθν εκτζλεςθ. Αυτι είναι θ ευκαιρία ςασ αποδειχτεί ο ςχεδιαςμόσ του 

προγράμματοσ και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι. Όμωσ, θ διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ 

δεν μπορεί να προςδιοριςτεί μζςα από βιματα, κακϊσ για κάκε εφαρμογι 

καινοτόμασ ιδζασ μπορεί να εκτελεςτεί με διάφορουσ τρόπουσ. 

υμπεράςματα 

υνεπϊσ, όπωσ δείχνουν οι κατευκφνςεισ που παρουςιάςτθκαν ςτισ ενότθτεσ αυτοφ 

του κεφαλαίου θ εφαρμογι μιασ καινοτόμασ ιδζασ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. 

Θ φάςεισ για τθν εφαρμογι μιασ καινοτομίασ ξεκινάει από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ 

και τον προςδιοριςμό του προβλιματοσ, και ςτθ ςυνζχεια, με το ςχεδιαςμό του 

προγράμματοσ, τθν επιλογι των ζργων και των ςυνεργατϊν, τθν ςχεδίαςθ, τθν 

αναπλιρωςθ και τθν ανατροφοδότθςθ και να ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ και θ 

εκτζλεςθ τθσ ιδζασ. 

Αναμφίβολα, θ τεχνολογία ζχει παρουςιάςει ραγδαία εξζλιξθ και θ χριςθ των 

Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν 

εφαρμογι μιασ καινοτόμασ ιδζασ. Ζτςι, ςτο επόμενο κεφάλαιο αναλφονται τα 

Πλθροφοριακά υςτιματα και θ χριςθ τουσ για κάκε φάςθ κατά τθ διαδικαςία 

εφαρμογισ μιασ καινοτόμου ιδζασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΡΙΣΟ 

Α. Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ 

Ο επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ είναι διαδικαςία που κακορίηει τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ (Shuey etal., 2016). υμφωνά με τθν αναηιτθςθ 

ςε βιβλιογραφικζσ πθγζσ ο επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τθν 

διαδικαςία, το περιβάλλον και τον προγραμματιςμό και τθν ςχεδίαςθ. 

Επιχειρηςιακή Διαδικαςία 

Ωσ «επιχειρθςιακι διαδικαςία» (“businessprocess”) νοοφνται οι διαφορετικζσ 

διεργαςίεσ που διεξάγονται μζςα ςε διάφορουσ τφπουσ οργανιςμϊν, ςκοπόσ των 

οποίων είναι θ δθμιουργία αποτελεςμάτων που παράγονται για τθν εξυπθρζτθςθ 

των αναγκϊν των πελατϊν (Damij&Damij, 2014). Σζτοιεσ διαδικαςίεσ είναι: 

- Διαδικαςίεσ που εκτελοφνται ςε επιχειριςεισ που εξυπθρετοφν τισ απαιτιςεισ των 

πελατϊν. 

- Διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που εκτελοφνται από κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που 

εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των ανκρϊπων. 

- Διαδικαςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ που εκτελοφνται ςε νοςοκομεία, κλινικζσ 

και ιατρεία που εξυπθρετοφν τθν υγειονομικι περίκαλψθ των αςκενϊν. 

Οι διαφορετικζσ ειςροζσ ειςζρχονται ςε μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι περιοχι από 

το περιβάλλον του οργανιςμοφ ι άλλεσ λειτουργικζσ περιοχζσ εντόσ του 

οργανιςμοφ και προκαλοφν τθν εκτζλεςθ των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν και 

δραςτθριοτιτων του, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθ δθμιουργία αποτελεςμάτων που 

ενδζχεται να ειςάγουν άλλεσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ λειτουργικισ περιοχισ ωσ 

ειςροζσ. Μια τζτοια διαδικαςία ςυνεχίηεται μετά τθ ροι τθσ διαδικαςίασ ζωσ ότου 

ολοκλθρωκοφν οι τελικζσ εξόδουσ τθσ λειτουργικισ περιοχισ, οι οποίεσ μποροφν 

ςτθ ςυνζχεια να ειςζλκουν είτε ςε μια άλλθ λειτουργικι περιοχι ωσ νζεσ ειςροζσ 

είτε να εγκαταλείψουν τα ςφνορα τθσ λειτουργικισ περιοχισ ωσ τελικά προϊόντα τθσ 

εταιρείασ ι του οργανιςμοφ(Damij&Damij, 2014). 
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Εάν θ εταιρεία είναι οργανωμζνθ ςε λειτουργικζσ περιοχζσ, ονομάηεται κάκετθ ι 

λειτουργικι οργάνωςθ. Αυτό ςτθν πραγματικότθτα ςθμαίνει ότι θ εταιρεία 

χωρίηεται ςε εξειδικευμζνεσ οργανωτικζσ μονάδεσ προκειμζνου να διεξάγει 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που οδθγοφνται από διαφορετικά εκπαιδευμζνεσ ομάδεσ 

εργαηομζνων. 

Κατά ςυνζπεια, ζνα τζτοιο είδοσ οργάνωςθσ οδθγεί ςτο γεγονόσ ότι το ζργο που 

διεξάγεται ςτο πλαίςιο μιασ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργικισ περιοχισ (μονάδασ ι 

τμιματοσ) είναι ςχεδόν απομονωμζνο από το ζργο που εκτελείται ςε άλλεσ 

λειτουργικζσ περιοχζσ. Ζτςι, ζνασ λειτουργικόσ τφποσ οργάνωςθσ προκαλεί τθ 

δθμιουργία ενόσ τεχνθτοφ ορίου γφρω από κάκε λειτουργικι περιοχι ι τμιμα, που 

ςτθ ςυνζχεια γίνεται ςχεδόν ανεξάρτθτθ οργανωτικι μονάδα ςτθν εταιρεία με τουσ 

ιδιαίτερουσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ(Damij&Damij, 2014). 

Θ δομι τθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ χαρακτθρίςτθκε από τουσ Laguna και 

Marklund (2005) ςε πζντε μζρθ και ςτοιχεία: ειςροζσ και εκροζσ, μονάδεσ ροισ, 

δίκτυο δραςτθριοτιτων και ρυκμίςεων, πόροι και δομι τθσ πλθροφορίασ (φάλμα! 

Σο αρχείο προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε.χιμα 2).  

 

Στήμα 1: Δομή διαδικαζίας (Laguna & Marklund, 2005) 

 

Ειςροζσ και εκροζσ 
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Για να κατανοθκεί θ διαδικαςία, είναι ςθμαντικό να προςδιοριςτοφν τα όριά τθσ. Σα 

όριο είναι το ςθμείο των ειςροϊν και εκροϊν. Ο προςδιοριςμόσ τθσ ειςόδου είναι 

απαραίτθτοσ για τθ διαδικαςία προκειμζνου να παραχκεί θ επικυμθτι ζξοδοσ. Οι 

ειςροζσ και οι εκροζσ μπορεί να είναι απτζσ (όπωσ πρϊτεσ φλεσ) ι άυλεσ (όπωσ 

πλθροφορίεσ). 

Μονάδεσ ροισ 

Μια μονάδα ροισ μπορεί να οριςτεί ωσ μια εργαςία ι μια οντότθτα που 

κυκλοφορεί μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και τελικά εξζρχεται από τθ 

διαδικαςία ωσ ολοκλθρωμζνθ ζξοδοσ. Θ μονάδα ροισ μπορεί να είναι μια μονάδα 

ειςόδου (π.χ. πρϊτθ φλθ), μια μονάδα ενόσ ι περιςςοτζρων ενδιάμεςων προϊόντων 

ι ςυςτατικϊν ςτοιχείων (π.χ. το πλαίςιο ςε μια διαδικαςία ςυναρμολόγθςθσ 

ποδθλάτων) ι μια μονάδα εξόδου (π.χ. ζνα τελικό προϊόν). 

Δίκτυο δραςτθριοτιτων και ρυκμίςεων 

Μια διαδικαςία αποτελείται από δραςτθριότθτεσ και ρυκμίςεισ μζςω των οποίων 

πρζπει να περάςουν οι μονάδεσ ροισ προκειμζνου να μετατραποφν από ειςροζσ ςε 

εκροζσ. Σα ρυκμιςτικά ςτοιχεία περιλαμβάνονται επίςθσ ςτισ περιςςότερεσ 

διαδικαςίεσ μεταξφ των δραςτθριοτιτων. Παράδειγμα ρυκμίςεων είναι οι αίκουςεσ 

αναμονισ ςτα νοςοκομεία. 

Πόροι 

Οι πόροι είναι περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ 

δραςτθριοτιτων εντόσ των ορίων. Οι πόροι χωρίηονται ςυχνά ςε δφο κατθγορίεσ: τα 

περιουςιακά ςτοιχεία (π.χ. ακίνθτα, μθχανιματα, εξοπλιςμόσ και ςυςτιματα 

πλθροφορικισ) και εργατικό δυναμικό (π.χ. υπάλλθλοι). 

Δομι πλθροφοριών 

Θ δομι πλθροφοριϊν προςδιορίηει ποιεσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται και ποιεσ είναι 

διακζςιμεσ προκειμζνου να λθφκοφν οι αποφάςεισ που απαιτοφνται για τθν 

εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων ςε μια διαδικαςία. 
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Με βάςθ τθν ιεραρχία των διεργαςιϊν και τθ δομι τθσ διαδικαςίασ, οι Laguna και 

Marklund (2005) δίνουν ζναν πιο ολοκλθρωμζνο και πλιρθ οριςμό μιασ 

επιχειρθματικισ διαδικαςίασ: «Μια επιχειρθματικι διαδικαςία είναι ζνα δίκτυο 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων και ρυκμίςεων με καλά κακοριςμζνα όρια και ςχζςεισ 

υπεροχισ, μεταςχθματίηει τισ ειςόδουσ ςτισ εξόδουσ με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των 

απαιτιςεων των πελατϊν». 

Επιχειρηςιακό περιβάλλον 

Σο απλό μοντζλο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ που περιγράφεται παραπάνω 

βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ. Ζνα από τα οφζλθ αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ είναι ότι τονίηει ότι οι οργανιςμοί είναι οντότθτεσ που αποτελοφνται 

από αλλθλζνδετα μζρθ που είναιαλλθλζνδετα με τον ζξω κόςμο, δθλαδι το 

εξωτερικό περιβάλλον (ςτθ γλϊςςα των ςυςτθμάτων). Αυτό το περιβάλλον 

περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα επιρροϊν (οικονομικϊν, δθμογραφικϊν, 

κοινωνικϊν, πολιτικϊν, νομικϊν, τεχνολογικϊν κ.λπ.) που επθρεάηουν τθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με διάφορουσ τρόπουσ και που μποροφν να 

επθρεάςουν όχι μόνο τθ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ αλλά και τθ διαδικαςία τθσ 

απόκτθςθσ πόρων και για τθ δθμιουργία και τθν κατανάλωςθ τθσ παραγωγισ 

(εξόδων) (Worthington & Britton, 2006). 

Κατά τθν εξζταςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, μπορεί να γίνει μια διάκριςθ 

μεταξφ αυτϊν των εξωτερικϊν παραγόντων οι οποίοι τείνουν να ζχουν πιο άμεςο 

αντίκτυπο ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ και εκείνουσ που 

τείνουν να ζχουν μια γενικότερθ επιρροι. 

Σο άμεςο ι λειτουργικό περιβάλλον για τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

περιλαμβάνει προμθκευτζσ, ανταγωνιςτζσ, αγορζσ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και 

πελάτεσ και μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει εμπορικζσ οργανϊςεισ, ςυνδικάτα και 

ενδεχομζνωσ μθτρικι εταιρεία.  

Αντίκετα, το γενικό ι εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τουσ 

μακροπεριβαλλοντικοφσ παράγοντεσ όπωσ οι οικονομικζσ, πολιτικζσ, κοινωνικζσ, 

πολιτιςτικζσ, τεχνολογικζσ και νομικζσ επιρροζσ ςτισ επιχειριςεισ που επθρεάηουν 
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μια ευρεία ποικιλία επιχειριςεων και που μποροφν να προζρχονται όχι μόνο από 

τοπικζσ και εκνικζσ πθγζσ, αλλά και από διεκνείσ υπερεκνικζσ εξελίξεισ. 

Επιχειρηςιακόσ προγραμματιςμόσ 

Ο επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ (businessplanning) αποτελεί μια διαδικαςία 

μζςα από τθν οποία κακορίηονται οι ςτόχοι και οι μελλοντικζσ δράςεισ μιασ 

επιχείρθςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ. Με τθν καταςκευι ενόσ 

επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ, βαςικόσ ςτόχοσ είναι να ζχει τθν ικανότθτα μια 

επιχείρθςθ να αναλάβει επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ. 

Ο επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ αςχολείται με τθν κακθμερινι εφαρμογι και 

ςυχνά ζχει χρονικό ορίηοντα ενόσ ζτουσ (Shuey, 2016). 

Ο επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ κα πρζπει να είναι το πρϊτο και βαςικότερο 

ςτάδιο μιασ επιχείρθςθσ και μπορεί να διακρικεί ςε ςτρατθγικό και ςε τακτικό. Με 

ζνα ςωςτό προγραμματιςμό επιτυγχάνεται ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ των αλλαγϊν ςε 

ζνα περιβάλλον (όπωσ, ευκαιρίεσ ι απειλζσ) και παράλλθλα, κεςπίηονται οι  

κατάλλθλοι ςτόχοι, ϊςτε να επιβιϊςει θ επιχείρθςθ (όπωσ, αφξθςθ πωλιςεων ι 

βελτίωςθ ανταγωςτικότθτασ) (Φίλιοσ, 1991). 

Ουςιαςτικά, ο επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ ςε ςυνδυαςμό με τον επιχειρθςιακό 

προγραμματιςμό αποτελοφν τθ ςτρατθγικι διοίκθςθσ. Ζτςι, για να υλοποιθκεί με 

επιτυχία μια ποιοτικι ςτρατθγικι ανάλυςθ και μια αποτελεςματικι διαδικαςία 

ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να αναπτυχκεί ςωςτά ζνα πλαίςιο υλοποίθςθσ. 

Επιχειρηςιακή Στρατηγική 

Ο επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ και ο ςχεδιαςμόσ είναι πιο εφκολα ςτθ 

διαχείριςθ και αφοροφν ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Θ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι 

ζχει ςυνικωσ ορίηοντα πζντε με δζκα χρόνια και μερικζσ φορζσ ακόμθ περιςςότερο 

(Shuey, 2016). 

Θ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι αποτελεί το βαςικότερο μζροσ τθσ διοίκθςθσ και 

περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι ζχουν 

ταξινομθκεί με ςειρά προτεραιότθτασ, τισ βαςικζσ πολιτικζσ τθσ επιχείρθςθσ και τα 
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ςχζδια, τα οποία κα καταςκευαςτοφν για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων 

(Φίλιοσ, 1991). 

Για τθ διαμόρφωςθ και τθν καταςκευι μιασ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ τα 

βαςικότερα ςτοιχεία είναι 

- ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και τθ κεϊρθςθ των 

εναλλακτικϊν καταςτάςεων, 

- θ ποςοτικοποίθςθ των προκακοριςμζνων ςτόχων, ϊςτε να είναι μετριςιμοι και 

ςυγκρίςιμοι, 

- και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςτρατθγικισ ωσ προσ τουσ επικυμθτοφσ ςτόχουσ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ μιασ ςτρατθγικισ μπορεί να υλοποιθκεί με δυο διαφορετικζσ 

κατευκφνςεισ: 

1. Από πάνω προσ το κάτω (top – down) 

ε αυτι τθ ςτρατθγικι, διαδοχικά, κάκε υποεπίπεδο τθσ διοίκθςθσ (όπωσ, τα 

τμιματα) λαμβάνει τισ δικζσ του αποφάςεισ με βάςθ το υψθλότερο επίπεδο και 

τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτι είναι θ πιο αναλυτικι προςζγγιςθ για το 

ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ. 

2. Από κάτω προσ τα πάνω (bottom – up) 

Με αυτό το ςχεδιαςμό, θ λιψθ των αποφάςεων ξεκινάει από το πιο χαμθλό 

επίπεδο τθσ διοίκθςθσ και διαδοχικά ςυγχωνεφεται ςτα πιο ψθλά επίπεδα, ϊςτε να 

προκφψει ζνα ςυνδυαςτικό ςφνολο για όλθ τθν επιχείρθςθ. Θ προςζγγιςθ αυτι 

αποτελεί ζνα ςυνκετικό ςχεδιαςμό.  

Γενικά, μια ςτρατθγικι διαμορφϊνεται από τζςςερισ διαφορετικοφσ ςτόχουσ 

(Φίλιοσ, 1991; Shuey, 2016): 

1. Κακορίηοντασ τθ κζςθ που κα ζχει ζνα προϊόν ςτθν αγορά. 

2. Κακορίηοντασ τισ δυνατότθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ. 
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3. Περιγράφοντασ λεπτομερϊσ τισ νζεσ αγορζσ, τισ δυνατότθτεσ που μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει θ επιχείρθςθ και τισ αδυναμίεσ που πρζπει να αποφφγει. 

4. Πραγματοποιϊντασ ςυνεχισ ελζγχουσ για τθν παραγωγι και το εμπόριο, δίνοντασ 

ςθμαςία ςτθν ποιότθτα, τθν ανάπτυξθ και τον ζλεγχο του κόςτουσ. 

Β. χεδίαςθ καινοτόμασ ιδζασ 

Ανάπτυξη ιδζασ 

Για να ξεκινιςει θ διαδικαςίαυλοποίθςθσ μιασ καινοτόμασ ιδζασ πρζπει να 

προθγθκεί θ ζμπνευςθ αυτισ τθσ ιδζασ. Σο ερζκιςμα από το οποίο κα προζλκει θ 

ιδζα μπορεί να είναι οτιδιποτε, οπουδιποτε και οποιαδιποτε ςτιγμι. Για να 

κεωρθκεί μια ιδζα ωσ καινοτόμα κα πρζπει θ υλοποίθςθ τθσ να καλφπτει κάποια 

ανάγκθ και φυςικά να είναι κάτι καινοφριο. Μια καινοτομία μπορεί να αφορά ζνα 

προϊόν, μια διαδικαςία, μια εμπορικι διαδικαςία, το μάρκετινγκ, τθν οργάνωςθ. 

Ο ςχεδιαςμόσ για τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ, θ οποία προιλκε από τθν 

πρϊτθ φπαρξθ μιασ ιδζασ, ςθματοδοτεί ζνα ςυναρπαςτικό χρονικό. Αρχικά, 

δθμιουργείτε ζνα όραμα το οποίο προβάλλεται με πάκοσ και ενκουςιαςμό, και 

παράλλθλα προςδιορίηονται οι εξαιρετικζσ ανάγκεσ για τθν υλοποίθςθ του. 

Όμωσ, πριν ξεκινιςει οποιαδιποτε διαδικαςία κα πρζπει να διαπιςτωκεί αν όντωσ 

θ ιδζα είναι καινοτόμα. Δθλαδι, αν δεν τθν ζχει ςκεφτεί και υλοποιιςει κάποιοσ 

άλλοσ πιο πριν. Ζτςι, λοιπόν, είναι αναγκαίο να πραγματοποιθκεί μια ζρευνα για 

τθν αναηιτθςθ ςχετικά με τον αν υπάρχει κάτι ςχετικό με τθν ιδζα ι όχι. Μζςα από 

τθν αναηιτθςθ μπορεί κανείσ να εντοπίςει ότι θ ιδζα του υπάρχει, κακϊσ ςτθ 

ςθμερινι εποχι επικρατοφν καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ. Τπάρχει όμωσ και θ 

πικανότθτα να μθν εντοπιςτεί τίποτα ςθμαντικό ςχετικά με τθν ιδζα ι να υπάρχει 

κάτι ςε αρχικό ςτάδιο από το οποίο μπορεί να αποκτθκεί γνϊςθ. 

 Ο ευκολότεροσ τρόποσ για να γίνει θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν είναι με τθ χριςθ 

τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν. Δθλαδι, με τθ χριςθ μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ 

ςτο διαδίκτυο, όπωσ θ Google, θ DuckDuckGo, θ WolframAlpha, θ bingκαι πολλζσ 
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άλλεσ.Με τθ χριςθ των αποτελεςμάτων από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ, δεν κα 

εντοπιςτεί μόνο αν υπάρχει θ ιδζα, αλλά μπορεί να εμπλουτιςτεί περιςςότερο. 

Όλα αυτά βζβαια αφοροφν για τθν υλοποίθςθ μιασ τελείωσ καινοφριασ ιδζασ, θ  

οποία πρόκειται να κυκλοφοριςει ςτθν αγορά. Μια καινοτόμα ιδζα μπορεί να 

αφορά τθ λειτουργικότθτα μιασ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ 

μποροφν να βοθκιςουν οι εργαηόμενοι τθσ επιχείρθςθσ, εκφζροντασ τθσ γνϊμθ 

τουσ για τθν χρθςτικότθτα αυτισ τθσ ιδζασ. Θ επικοινωνία με τουσ εργαηομζνουσ 

μιασ επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει με τθν χριςθ μιασon-lineκοινότθτασ. Ζτςι, όχι μόνο 

κα προκφψουν απαντιςεισ, αλλά παράλλθλα, κα ενιςχυκοφν οι δεςμοί των 

εργαηομζνων και μπορεί να παραχκοφν νζεσ ιδζεσ. 

Επίςθσ, με τθν αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο μπορεί να ερευνθκεί αν υπάρχει κάποια 

παρόμοια προςπάκεια και ζτςι θ επιχείρθςθ δε χρειαςτεί να ξεκινιςει από το 

μθδζν, κακϊσ μπορεί να αποκτιςει γνϊςθ. 

Αφοφ ζχει αναπτυχκεί θ γνϊςθ το επόμενο βιμα είναι να οριςτεί το πρόβλθμα 

χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν από τθν ζρευνα που προθγικθκε. 

Σο ςθμαντικό είναι θ ανάπτυξθ μιασ ιδζασ να ζχει νόθμα για τουσ ςτόχουσ. Ζτςι, κα 

κακοριςτοφν οι προτεραιότθτεσ κατά τον προχπολογιςμό και τθ δθμιουργία του 

χρονοδιαγράμματοσ. Ουςιαςτικά, με τον οριςμό του προβλιματοσ κα προκφψουν 

τα ςτοιχεία που είναι πραγματικά απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ. Με τον 

οριςμό του προβλιματοσ μπορεί, πλζον, να δθμιουργθκεί μια λεπτομερείσ 

περιγραφι τθσ ιδζασ. 

Στρατηγική υλοποίηςησ ζργου 

Ο ςχεδιαςμόσ αποτελεί ουςιαςτικι πτυχι κάκε επιτυχθμζνου ζργου. Ζτςι, μπορεί 

να είναι δφςκολο να μετατραποφν οι ςτόχοι και θ ςτρατθγικι ςε πραγματικι δράςθ, 

με αποτζλεςμα τα ζργα όλων των μεγεκϊν και ςε όλεσ τισ βιομθχανίεσ να ζχουν 

μεγάλθ πικανότθτα να αποτφχουν. Ο προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ μπορεί να 

μειϊςει αυτι τθν πικανότθτα αποτυχίασ, βοθκϊντασ τθ ςτροφι τθσ ςτρατθγικισ ςε 

δράςθ (Interact, 2015). 
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ε αυτι τθν ενότθτα, γίνεται μια αναφορά ςτρατθγικι υλοποίθςθσ, το ρόλο και τθ 

ςθμαςία τθσ ςτον προγραμματιςμό του ζργου και τθ ςχζςθ του με τισ άλλεσ 

ςχεδιαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ο οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ και θ διαχείριςθ 

αλλαγϊν. τθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται τα οφζλθ και οι κοινζσ προκλιςεισ τθσ 

εφαρμογισ του προγραμματιςμοφ και παρουςιάηεται πϊσ τα τεχνολογικά εργαλεία 

μποροφν να απλοποιιςουν και να εξορκολογιςουν τθ διαδικαςία. 

Για να κατανοθκείθ ςτρατθγικι υλοποίθςθσ, πρζπει πρϊτα να κακοριςτεί ζνα 

ςτρατθγικό ςχζδιο. Ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο είναι θ διαδικαςία κακοριςμοφ τθσ 

ςτρατθγικισ με τθν οποία κα επιτευχκοφν οριςμζνοι ςτόχοι ι κα λθφκοφν 

αποφάςεισ. Θ ςτρατθγικι υλοποίθςθσ είναι θ διαδικαςία κακοριςμοφ του τρόπου 

με τον οποίο κα τεκεί ςε ιςχφ το ςτρατθγικό ςχζδιο(Interact, 2015).Επομζνωσ, χωρίσ 

μια ςτρατθγικι εφαρμογισ, μπορεί να είναι δφςκολο να προςδιοριςτοφν οι ςτόχοι 

που τζκθκα. 

Θ ςτρατθγικι διαδικαςία υλοποίθςθσ είναι τα ςυγκεκριμζνα βιματα που ορίηονται 

για να μετατρζψουν το ςτρατθγικό ςχζδιο ςε δράςεισ που βοθκοφν να επιτευχκοφν 

οι ςτόχοι. Δεν υπάρχει κάποια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία εφαρμογισ για 

οποιοδιποτε ζργο ι πρωτοβουλία. 

Ζνα «ςτρατθγικό ςχζδιο υλοποίθςθσ» (“strategic implementation plan” - SIP) είναι 

το ζγγραφο που χρθςιμοποιείται για να οριςτεί θ ςτρατθγικι υλοποίθςθσ. υνικωσ, 

περιγράφει τουσ πόρουσ, τισ υποκζςεισ, τα βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα 

αποτελζςματα, τουσ ρόλουσ και τισ ευκφνεσ και τον προχπολογιςμό. Ζνα 

«ςτρατθγικό ςχζδιο υλοποίθςθσ» ςυχνά ενςωματϊνεται ςε ζνα ςχζδιο εκτζλεςθσ, 

αλλά είναι κάτι διαφορετικό (Barron&Barron, 2016). 

Ουςιαςτικά, το «ςτρατθγικό ςχζδιο υλοποίθςθσ»περιγράφει τισ δραςτθριότθτεσ και 

τισ αποφάςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να μετατραποφν οι ςτρατθγικοί ςτόχοι ςε 

πραγματικότθτα και το ςχζδιο εκτζλεςθσ είναι ζνα χρονοδιάγραμμα ςυγκεκριμζνων 

δράςεων και δραςτθριοτιτων για τθν επίτευξθ ςτόχων και τθν προϊκθςθ τθσ 

επιτυχίασ (Interact, 2015). 

Σο «ςτρατθγικό ςχζδιο υλοποίθςθσ» ςυνικωσ ακολουκείται από τισ ακόλουκεσ 

δραςτθριότθτεσ: 
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Οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Ο οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ ι θ οργανωτικι δομι, είναι θ διαδικαςία για τον 

προςδιοριςμό των γενικϊν επιχειρθςιακϊν ςτόχων και ςτθ ςυνζχεια για τθν 

οικοδόμθςθ ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ (IAEL, 2013).  

Ενϊ ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ επικεντρϊνεται ςτθν αξιολόγθςθ των 

πλεονεκτθμάτων και των αδυναμιϊν μιασ πρόταςθσ και ςτον προςδιοριςμό 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων βελτίωςθσ, ο οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ αςχολείται 

περιςςότερο με τον τρόπο με τον οποίο κα εκτελοφνται ςυγκεκριμζνα κακικοντα, 

διαδικαςίεσ και αποφάςεισ.Όπωσ και ο ςχεδιαςμόσ υλοποίθςθσ, ο οργανωτικόσ 

ςχεδιαςμόσ απαιτεί επίςθσ να δθμιουργθκεί ζνα ςχζδιο δράςθσ. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ζνα πρότυπο για να διευκολφνει τθ διαδικαςία ςφνταξθσ αυτοφ του 

περίπλοκου ςχεδίου. 

Διαδικαςία ςτρατθγικισ διαχείριςθσ 

Αυτι είναι θ ςυνεχισ προςπάκεια διαχείριςθσ ενόσ ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων 

τόςο των αποφάςεων όςο και των ενεργειϊν που προζρχονται από τθν οργανωτικι 

ςτρατθγικι (Kraaijenbrink&Zalewska-Kurek, 2014). Θ ςυνεχισ ςτρατθγικι διαχείριςθ 

μπορεί να ενθμερϊςει τον οργανωτικό ςχεδιαςμόσ παρζχοντασ μια ςτρατθγικι που 

περιγράφει τουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ(Interact, 2015). 

Διαχείριςθ τθσ αλλαγισ 

Θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ είναι ο τρόποσ με τον οποίο κα γίνει θ προετοιμαςία και θ 

διαχείριςθ του οργανωτικοφςχεδιαςμοφ. Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των 

αλλαγϊν περιλαμβάνει τθ ςτρατθγικι και τθν προςεκτικι παρακολοφκθςθ, ϊςτε να 

μπορεί να ςχεδιαςτεί μια αλλαγι(Alford, 2017). 

Διαφοροποιθμζνθ ςχεδίαςθ 

Αυτι είναι μια μζκοδοσ αναδιάταξθσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

προςδιοριςτοφν ποιοι πόροι είναι απαραίτθτθ. Διαχωρίηονται τα ςτοιχεία ςε μια 

λίςτα αναδιοργάνωςθσ με τρεισ κατθγορίεσ: ρουτίνα, τακτικζσ και ςπάνιεσ. Αυτό κα 

δϊςει μια γενικι ιδζα των διαφορετικϊν επιπζδων ηιτθςθσ για κάκε πόρο. Επειδι ο 
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εντοπιςμόσ και θ ςυςςϊρευςθ πόρων αποτελοφν ςθμαντικό ςτοιχείο του 

ςχεδιαςμοφ υλοποίθςθσ, είναι χριςιμο να κατανοθκεί ο διαφοροποιθμζνοσ 

ςχεδιαςμόσ(Interact, 2015). 

Όπωσ αναφζρκθκε, μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα ςχζδιο υλοποίθςθσ για κάκε 

επιχείρθςθ οποιουδιποτε μεγζκουσ ι εφρουσ. Θ υλοποίθςθ χρθςιμοποιείται 

ςυνικωσ για διακριτά ζργα, ανάπτυξθ τεχνολογίασ εντόσ μιασ επιχείρθςθσ και 

ςχεδιαςμό απογραφισ. Μπορεί ακόμθ να δθμιουργθκεί ζνα ςχζδιο υλοποίθςθσ για 

ατομικι χριςθγια να βοθκιςει ςτθν οργάνωςθ των βθμάτων προσ τθν κατεφκυνςθ 

των ςτόχων. 

Σα παρακάτω είναι τα βαςικά ςυςτατικά και οι ερωτιςεισ που οδθγοφν ςε ζνα 

επιτυχθμζνο ςχζδιο υλοποίθςθσ (Interact, 2015; Kraaijenbrink&Zalewska-Kurek, 

2014): 

Οριςμόσ ςτόχων: Σο εφροσ αυτϊν των ςτόχων κα εξαρτθκεί από το μζγεκοσ τθσ 

επιχείρθςισ. Οι ςτόχοι είναι το τι πρζπει να ολοκλθρωκεί. 

Προγραμματιςμόσ: Ενϊ οι προκεςμίεσ και τα χρονοδιαγράμματα των ζργων κα 

κακοριςτοφν επιςιμωσ ςτο ςχζδιο εκτζλεςθσ, είναι γίνει μια περιγραφι του 

προγράμματοσ ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ. 

Κατανομι πόρων: Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ ενόσ ςχεδίου υλοποίθςθσ είναι 

να διαςφαλιςτεί ότι υπάρχουν οι απαραίτθτοι πόροι (χρόνοσ, χριμα και 

προςωπικό) για να εκτελεςτεί με επιτυχία. Κα πρζπει λοιπόν, να ςυγκεντρωκοφν 

όλα τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ που χρειάηεται για να διαπιςτωκεί αν 

υπάρχουν αρκετοί πόροι και να αποφαςιςτεί πωσ κα καλυφτεί αυτό που λείπει. 

Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ ομάδασ: Πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα 

γενικό ςχζδιο ομάδασ με τουσ ςυνολικοφσ ρόλουσ που κα διαδραματίςει κάκε 

μζλοσ τθσ. 

Οριςμόσ μετριςεων για τθν επιτυχία: Πρζπει να οριςτοφν ποια δεδομζνα (ποςοτικά 

ι ποιοτικά) κα χρθςιμοποιθκοφν για να μετρθκοφν τα αποτελζςματα και πϊσ κα 

ςυγκεντρωκοφν τα απαραίτθτα δεδομζνα. 
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Οριςμόσ αλλαγϊν: Είναι απαραίτθτο να δθμιουργθκεί ζνα ςχζδιο αλλαγϊν. ε αυτι 

τθ φάςθ εξετάηονται ποιοι παράμετροι μπορεί να επθρεάςουν τθν πορεία 

υλοποίθςθσ του ζργου. 

Αξιολόγθςθ επιτυχίασ: Εκτόσ από τον οριςμό των μετριςεων για τθν επιτυχία, είναι 

καλό να γίνεται ζνασ τακτικόσ ζλεγχοσ ςχετικά με τθν πρόοδο του ζργου. 

Σφνταξη πλάνου υλοποίηςησ 

Σα βιματα για τθ ςφνταξθ ενόσ ςχεδίου υλοποίθςθσ είναι απλά, αλλά θ διαδικαςία 

δεν είναι γριγορθ ι εφκολθ. Κάκε τμιμα κα πρζπει να είναι λεπτομερισ, 

ςυνδυάηοντασ τισ πλθροφορίεσ από το ςτρατθγικό ςχζδιο και ενςωματϊνοντασ τισ 

απαραίτθτεσ ζρευνεσ και τα δεδομζνα που κακιςτοφν εφικτό το ςτόχο.Σα 

παρακάτω ςτοιχεία για τθ ςφνταξθ ενόσ πλάνου υλοποίθςθσ προκφπτουν από 

μελζτθ ςε διάφορεσ πθγζσ, (οι βαςικότερεσ είναι από Department of Social 

Protection, 2011 και Interact, 2015). 

Ειςαγωγι  

Θ ειςαγωγι του ςχεδίου υλοποίθςισ εξθγεί το ςκοπό, το όραμα και δθλϊνει τθν 

αποςτολι τθσ ιδζασ. Πρζπει να προςδιοριςτοφν οι περιοχζσ κινδφνου υψθλοφ 

επιπζδου, να ςυμπεριλθφκοφν υποκζςεισ και να περιγραφεί πωσ θ ροι τθσ 

υλοποίθςθσ του ζργου. 

Επιςκόπθςθ διαχείριςθσ 

ε αυτιν τθν ενότθτα περιγράφεται ο τρόποσ διαχείριςθσ τθσ υλοποίθςθσ. Αυτό 

περιλαμβάνει ποιοσ τθ διαχειρίηεται, τουσ υποκείμενουσ ρόλουσ και ευκφνεσ και τα 

βαςικά ςθμεία επαφισ. Πρζπει να προςδιοριςτεί ο ςτρατθγόσ διευκυντισ, ο οποίοσ 

είναι ο άνκρωποσ που αναπτφςςει και κακοδθγεί τθ ςτρατθγικι. 

θμαντικζσ εργαςίεσ 

το ςθμείο αυτό περιγράφονται οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, οι ενζργειεσ και οι 

ςτόχοι κατά τθν εφαρμογι.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
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Δεν χρειάηεται να δθμιουργθκεί ζνα λεπτομερζσ, άκαμπτο χρονοδιάγραμμα 

εργαςιϊν ςτο ςχζδιο υλοποίθςισ. ε αυτό το ςτάδιο, είναι κατάλλθλο να αναφερκεί 

απλϊσ θ ςειρά εργαςιϊν για κάκε φάςθ. 

Αςφάλεια και προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

Είναι ςθμαντικό να προςδιοριςτοφν, τα χαρακτθριςτικά και οι παράμετροι 

απορριτου των εργαλείων λογιςμικοφ, των διαδικαςιϊν ι των πλθροφοριϊν που 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ. Επίςθσ, θ αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων 

αςφάλειασ και ο χειριςμόσ ευαίςκθτων πλθροφοριϊν (προςωπικά δεδομζνα, 

ιατρικό ιςτορικό, οικονομικά και άλλα). 

Κατάλογοσ πόρων 

Περιγραφι των διάφορων εργαλείων, δραςτθριοτιτων και τμθμάτων που 

χρειάηονται για τθν επιτυχι υλοποίθςθ. Αυτι θ περιγραφι μπορεί να περιλαμβάνει 

εργαλεία υλικοφ ι λογιςμικοφ, εγκαταςτάςεισ και πρόςκετουσ εξωτερικοφσ 

ανκρϊπινουσ πόρουσ ι υπθρεςίεσ. 

Σεκμθρίωςθ 

ε αυτιν τθν ενότθτα, πρζπει να ςυμπεριλθφκεί οποιαδιποτε άλλθ τεκμθρίωςθ 

που μπορεί να υποςτθρίξει το ςχζδιο υλοποίθςθσ. Αυτό κα μποροφςε να 

περιλαμβάνει το ςτρατθγικό ςχζδιο, τθν επιβεβαίωςθ επαρκϊν υλικϊν και πόρων 

και τθν ιςτορία επιτυχθμζνων ζργων του παρελκόντοσ. 

Παρακολοφκθςθ απόδοςθσ 

Ορίηονται οι μετριςεισ με βάςθ τισ οποίεσ κα μετρθκεί θ επιτυχία. Πϊσ και πότε κα 

εξεταςτεί θ πρόοδοσ. 

Κριτιρια αποδοχισ 

Ορίηεται πότε κα είναι ολοκλθρωμζνθ θ υλοποίθςθ τθσ ιδζασ. 

Γλωςςάριο 

Κακορίηονται οι βαςικοί όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχζδιο υλοποίθςθσ. 
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Παραπομπζσ 

Τποδεικνφεται από ποφ λαμβάνονται οι πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ ιδζασ. 

Εργαλεία για το ςχεδιαςμό υλοποίηςησ 

Παρόλο που το ίδιο το ςχζδιο υλοποίθςθσ μπορεί να είναι ζνα ζγγραφο ςχετικά 

χαμθλισ τεχνολογίασ, τα εργαλεία λογιςμικοφ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

παρακολοφκθςθ και τθ διαχείριςθ τθσπροόδου. 

Ζνα γράφθμα Gantt είναι ζνα γράφθμα γραφικϊν που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ωσ χρονοδιάγραμμα ζργου και υπάρχουν πολλά προγράμματα λογιςμικοφ που ασ 

επιτρζπουν να δθμιουργθκοφν αυτά τα γραφιματα, ακόμα και on-line. Ζνασ 

πίνακασ Gantt μπορεί να βοθκιςει να παρακολουκείτε τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ. 

 

 

Εικόνα 17: Διάγραμμα Gantt
1
 

 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνα διάγραμμα PERT (“program evaluation and review 

technique”), δθλαδι, πρόγραμμα αξιολόγθςθσ και επανεξζταςθσ τθσ τεχνικισ για 

τθν πρόβλεψθ τθσ διάρκειασ του ζργου δθμιουργϊντασ ζνα χρονοδιάγραμμα για 

μεμονωμζνεσ εργαςίεσ και προςδιορίηοντασ εξαρτϊμενεσ εργαςίεσ. Σο PERT απαιτεί 

τρία ξεχωριςτά χρονοδιαγράμματα (το ςυντομότερο δυνατό, το πικανότερο και το 

                                                      
1
 2D Plotter Project, https://projectprinter2d.wordpress.com/gantt-diagram/ 
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μακρφτερο δυνατό) το οποίο διαςφαλίηει τθν ευελιξία του ςχεδιαςμοφ υλοποίθςθσ, 

ϊςτε να μπορεί να προςαρμόηεται θ υλοποίθςθ, κακϊσ οι παράγοντεσ 

αναπόφευκτα αλλάηουν κατά τθ διάρκεια ενόσ ζργου.Όταν υλοποιθκεί επιτυχϊσ το 

ςχζδιό, το επόμενο ςτάδιο είναι θ υλοποίθςθ του.  

Τπάρχουν πολλζσ επιλογζσ για τθ χριςθ λογιςμικοφ για τθ δθμιουργία ενόσ 

διαγράμματοσ για τθ κεωρία των επιλόγων. Αυτά ποικίλλουν, υπάρχουν τα γενικά 

εργαλεία επεξεργαςίασ κειμζνου (Word, Powerpoint ι το Google Doc ι Mac 

equivilants), ειδικά καταςκευαςμζνα λογιςμικά για τθν απεικόνιςθ των κεωριϊν τθσ 

επιλογισ, όπωσ το TOCO ι το Miradi και αμζτρθτα άλλα. Κα πρζπει να εξεταςτεί 

ποιοι πόροι πρζπει να επενδυκοφν ςτο λογιςμικό, τόςο από πλευράσ κόςτουσ όςο 

και για τθν εκμάκθςθ τθσ χριςθσ. Αν χρονικό διάςτθμα το χρονικό διάςτθμα είναι 

περιοριςμζνο, τότε ζνα βαςικό εργαλείο μπορεί να ταιριάηει καλφτερα από κάποιο 

πιο ςφνκετο λογιςμικά που είναι διακζςιμο. Θ μορφι που κα μποροφςε ζχει ζνα 

διάγραμμα επιλογϊν απεικονίηεται ςτθν εικόνα. 
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Εικόνα 28: Παράδειγμα διαγράμμαηος από ηη θεωρία ηων αλλαγών 

Οι κεωρίεσ αλλαγισ ζχουν γίνει ολοζνα και πιο διαδεδομζνεσ ςτουσ αναπτυξιακοφσ 

και μθ κερδοςκοπικοφσ τομείσ, με πολλοφσ δωρθτζσ που τουσ ηθτοφν τϊρα ωσ 

απαιτιςεισ για χρθματοδότθςθ. Μια κεωρία τθσ αλλαγισ μπορεί να είναι ζνα 

χριςιμο εργαλείο για τθν ερμθνεία των υποκζςεων ςχετικά με το πϊσ θ υλοποίθςθ 

μιασ ςυγκριμζνθσ καινοτόμασ ιδζασ αναμζνει τθν αλλαγι και πϊσ οι προςπάκειζσ 

κα ςυμβάλουν κετικά ςε μια τζτοια διαδικαςία αλλαγισ. Αλλά όταν θ προκφπτουςα 

κεωρία τθσ αλλαγισ είναι πολφ γραμμικι, μπορεί να οδθγιςει ςε τυφλά ςθμεία και 

να περιορίςει τθν ικανότθτά να ςχεδιαςτεί μια αποτελεςματικι ςτρατθγικι (Alford, 

2017). 

Σο δεφτερο βιμα ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ είναι να λθφκοφν υπόψθ τα 

νομικά και κανονιςτικάπλαίςια, τα οποία κα επθρεάςουντον τρόπο δομισ και 

εκτζλεςθσ του προγράμματοσ. ε αυτό το βιμα ίςωσ να μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο περιλαμβάνει όλουσ τουσ 

νόμουσ και τα νομοκετικά πλαίςια. Ζνα από τα ςχετικά πλθροφοριακά ςυςτιματα 
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ςτθν Ελλάδα, είναι το TAXIS μζςω του οποίου μπορεί κανείσ να βρει τουσ νόμουσ 

που είναι ςε εφαρμογι για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

Σο επόμενο βιμα είναι να αναπτυχκεί ζνα χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα 

υλοποίθςθσ τθσ καινοτόμασ ιδζασ, το οποίο κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικό. Φυςικά, 

δεν υπάρχει κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο να μπορζςει να βοθκιςει ςε 

αυτι τθ φάςθ.Όμωσ, υπάρχουν πάρα πολλά διακζςιμα εργαλεία.Σο τελευταίο βιμα 

ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ είναι ο κακοριςμοφσ του ρόλου και του προφίλ 

των ςυμμετεχόντων. 

ε αυτό το ςθμείο, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ο λόγοσ για τον οποίο τα 

βιματα δεν ςυνοδεφονται απαραίτθτα από κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα, είναι 

γιατί ςε αυτι τθ φάςθ γίνεται μια αρχικι μελζτθ που δεν ζχει φτάςει ςε 

επιχειρθςιακό επίπεδο.  
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Εικόνα 39: Διαθέζιμα Λογιζμικά για ηο ζτεδιαζμό σλοποίηζης  (Googlesearch) 

 

Πλεονεκτήματα από τη χρήςη λογιςμικοφ 

Οι πρόοδοι ςτθν τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ζχουν οδθγιςει 

ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ που βαςίηεται ςτα υπολογιςτικά νζφθ τα 

οποίαεπιτρζπουν τθν πρόςβαςθ οποτεδιποτε, οπουδιποτε και από πολλοφσ 

χριςτεσ. Αυτι θ τεχνολογικι δυνατότθτα είναι ιδιαίτερα χριςιμθ για τθν ομαδικι 

εργαςία, ςτθν οποία πολλαπλά μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο αρχείο ταυτόχρονα. 
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Θ χριςθ λογιςμικοφ για τθ διαχείριςθ του ςχεδίου υλοποίθςθσ μπορεί να 

προςφζρει τα ακόλουκα πλεονεκτιματα: 

Τπεφκυνθ πρόοδοσ: Δθμιουργϊντασ μια ενιαία καταγραφι τθσ προόδου του ζργου, 

δθμιουργείτε διαφάνεια (τόςο ςτα μζλθ τθσ ομάδασ όςο και ςτισ διαδικαςίεσ) και 

τθν αξιοπιςτία. 

υνεχείσ ενθμζρωςθ: Όλοι οι χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πιο 

πρόςφατεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ, με τθ ςειρά τουσ, διακόπτουν τθν άςκοπθ 

επικοινωνία ι τθν λανκαςμζνθ διπλι δουλειά. 

Βελτίωςθ ευελιξίασ: Σο λογιςμικό διαχείριςθσ ζργων μπορεί να βοθκιςει να 

εντοπιςτοφν τα ςθμεία ςυμφόρθςθσ και τα πικανά προβλιματα από νωρίσ. 

Διαφάνεια: Θ χριςθ ενόσ εργαλείου λογιςμικοφ παρζχει ςυχνά τθ διαφάνεια που 

απαιτείται για να ςυμμετζχουν διάφορα άτομα ςτθν υποςτιριξθ του ζργου.  

Επιλογή του κατάλληλου λογιςμικοφ 

Αγορά ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ: Αυτό κα εξαρτθκεί από τισ δυνατότθτεσ και τθ 

διακεςιμότθτα των εςωτερικϊν προγραμματιςτϊν κακϊσ και από τον 

προχπολογιςμό. 

Λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα ιδωρεάν ι ςυνδρομθτικό: Σο λογιςμικό ανοιχτοφ 

κϊδικα παρζχει μια μεγάλθ ευκαιρία για επιχειριςεισ με περιοριςμζνουσ 

προχπολογιςμοφσ και αναπτυξιακοφσ πόρουσ να χτίηουν πάνω από τισ υπάρχουςεσ 

ανοιχτζσ πλατφόρμεσ. Τπάρχουν επίςθσ πολλά δωρεάν προγράμματα (όχι ανοικτοφ 

κϊδικα). Ωςτόςο, οι ελεφκερεσ επιλογζσ ενδζχεται να ζχουν περιοριςμζνθ 

λειτουργικότθτα. Για επιχειριςεισ με μεγαλφτερουσ προχπολογιςμοφσ και 

μεγαλφτερθ ανάγκθ για ιςχυρι λειτουργικότθτα, οι περιςςότερεσ πλθρωμζνεσ 

πλατφόρμεσ χρεϊνονται με ςυνδρομι. 

Απαιτιςεισ χρθςτικότθτασ: Πρζπει να εξεταςτεί το επίπεδο δεξιοτιτων τθσ ομάδασ. 

Παρόλο που μπορεί να επιλεγεί ζνα εργαλείο με φανταςτικζσ λειτουργίεσ, κα είναι 

άςκοπο (και ίςωσ ακόμθ και να μειϊςει τθν επιτυχία του ζργου) εάν είναι πολφ 

δφςκολο να το χρθςιμοποιιςει ι να το μάκει θ ομάδα. 
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Σελικά, τα εργαλεία λογιςμικοφ είναι ζνασ τρόποσ όχι μόνο για να αυξιςουν τθν 

ακρίβεια τθσ παρακολοφκθςθσ των μετριςεων του ζργου και τθσ προόδου, αλλά 

και για να εξοικονομιςουν χρόνο, να δθμιουργιςουν ευελιξία και να τονϊςουν τθν 

επικοινωνία μεταξφ τθσ ομάδασ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΕΣΑΡΣΟ 

Α. Καινοτομίακαιτεχνολογία 

Από τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε ςτα προθγοφμενα 

κεφάλαια, θ καινοτομία είναι ο τρόποσ με τον οποίο μια νζα ιδζα μπορεί να 

παράγει νζα επιτυχι προϊόντα ι υπθρεςίεσ μζςω διάχυςθσ, με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ. Οι καινοτομίεσ αποτελοφν το βαςικό ςθμείο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και 

μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο μεταςχθματιςμοφ μιασ βιομθχανίασ ι μιασ 

κοινωνίασ. 

Οι καινοτομίεσ μποροφν να εμφανιςτοφν τυχαία ι μζςω ςυςτθματικισ αναηιτθςθσ 

μζςω ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Ωςτόςο, όλα τα είδθ καινοτομιϊν ζχουν τθν ίδια 

άποψθ, δθλαδι, είναι νζα, παράγουν αλλαγζσ και παρζχουν ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. 

Ιςτορική Αναδρομή 

Από τισ αρχζσ του δζκατου ζκτου αιϊνα, με νζεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ ςτουσ 

τομείσ όπωσ θ φυςικι και τα μακθματικά μζςω τθσ καινοτομίασ, θ ανκρωπότθτα 

δθμιοφργθςε νζεσ τεχνολογίεσ που ζχουν αλλάξει δραςτικά τισ κοινωνίεσ. Μζςω τθσ 

δθμιουργίασ νζων τεχνολογιϊν, θ κοινωνία ζχει προχωριςει από τθν εποχι τθσ 

φεουδαρχίασ μζχρι τθ βιομθχανικι εποχι και ςιμερα ςτθν εποχι τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ (Frederick, 2011). 

Κατά τθ δεκαετία του 1300 και του 1400 ςτθν Ευρϊπθ εμφανίςτθκαν νζεσ 

τεχνολογίεσ όπωσ το όπλο και ο εκτυπωτικόσ τφποσ. Αυτζσ οι νζεσ τεχνολογίεσ 

εφευρζκθκαν ςτθν Κίνα, αλλά ιταν ςτθν Ευρϊπθ όπου καινοτομοφςαν. ε αυτό το 

ςθμείο, είναι ςθμαντικό να γίνει μια αναφορά ςτο γεγονόσ ότι υπάρχει ςθμαντικι 

διαφορά μεταξφ τθσ εφεφρεςθσ και τθσ καινοτομίασ. Θ καινοτομία είναι μια 

εφεφρεςθ που υλοποιείται και λαμβάνεται για εμπορία. Ζτςι, με αυτζσ τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ (όπλα και εκτυπωτικά πιεςτιρια), θ φεουδαρχικι περίοδοσ τελείωςε 

διευκολφνοντασ τθν πρόοδο ςε μια νζα εποχι με μια διαφορετικι κοινωνία, τθ 

ςφγχρονθ κοινωνία. Θ ςφγχρονθ κοινωνία ζγινε εφικτι επειδι, οι εμπορικζσ 

κοινωνίεσ αυξικθκαν και ο εκτυπωτικόσ τφποσ εφευρζκθκε, τα βιβλία ζγιναν 
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φκθνότερα κακιςτϊντασ ευκολότερθ τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθσ (Frederick, 2011; 

Jakkietal., 2010). 

Μετά τον δζκατο πζμπτο αιϊνα, οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ Βόρεια Αμερικι και θ 

Λαπωνία αγωνίςτθκαν για να αποκτιςουν περιςςότερθ δφναμθ. Θ αναγκαιότθτα 

βελτίωςθσ του ςτρατοφ και θ ανϊτερθ οικονομικι κζςθ κατζςτθςε δυνατι τθ 

δθμιουργία νζων επιςτθμονικϊν τεχνολογιϊν (Jakkietal., 2010). 

Ωςτόςο, θ επιςτιμθ αναπτφχκθκε δραματικά ςτθν Ευρϊπθ τον δζκατο ζβδομο 

αιϊνα, όταν επιςτιμονεσ όπωσ ο Isaac Newton ςυνδφαηαν τισ παλιζσ ιδζεσ για τθ 

φυςικι (από τον Γαλιλαίο, τον Κοπζρνικο, τον Κζπλερ) με τισ μακθματικζσ ιδζεσ του 

Καρτζτου και άλλων για να δθμιουργιςουν τισ νζεσ κεωρίεσ του χϊρου, του χρόνου 

και τθσ φυςικισ (Frederick, 2011). 

τον δζκατο όγδοο και τον δζκατο ζνατο αιϊνα, με αυτζσ τισ νζεσ κεωρίεσ, 

ςθμειϊκθκαν ςθμαντικζσ πρόοδοι ςτθ φυςικι, ςτα μακθματικά και με αυτζσ τισ 

προόδουσ εμφανίςτθκαν νζοι κλάδοι όπωσ θ χθμεία και θ μοριακι βιολογία. Σον 

εικοςτό αιϊνα, ςθμειϊκθκαν ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτθν θλεκτρονικι, τθν 

τεχνολογία των υπολογιςτϊν και τθ βιοτεχνολογία (Frederick, 2011; Agnieska, 

2010). 

Επίςθσ, παρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ βιομθχανοποίθςθσ των 

εκνϊν ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ. Από το 1765 ζωσ το 1865 (τα πρϊτα εκατό 

χρόνια), θ κφρια εκβιομθχάνιςθ εμφανίςτθκε ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπωσ θ 

Γερμανία, θ Αγγλία και θ Γαλλία. Από το 1865 ζωσ το 1965 (τα δεφτερα εκατό 

χρόνια), άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ άρχιςαν τθν εκβιομθχάνιςθ, αλλά θ πιο ιςχυρι 

εκβιομθχάνιςθ ιταν ςτθ Βόρεια Αμερικι. Μζχρι τθ δεκαετία του 1940, θ Βόρεια 

Αμερικι είχε τεράςτιεσ βιομθχανίεσ και αυτόσ είναι ζνασ λόγοσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ λιξθσ του Δεφτερου Παγκόςμιου Πολζμου. Για το δεφτερο μιςό 

του εικοςτοφ αιϊνα, θ Βόρειοσ Αμερικι ςυνζχιςε με αυτι τθν τεράςτια διαδικαςία 

εκβιομθχάνιςθσ και καινοτομίασ, ενϊ οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που καταςτράφθκαν 

κατά τον Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, αναγκάςτθκαν να ανοικοδομιςουν τισ 

βιομθχανικζσ τουσ δυνατότθτεσ. Από το 1950 ζωσ το τζλοσ του εικοςτοφ αιϊνα, οι 

αςιατικζσ χϊρεσ όπωσ θ Λαπωνία, θ Νότια Κορζα και θ Σαϊβάν, άρχιςαν επίςθσ να 
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εκβιομθχανίηονται κερδίηοντασ πολλι δφναμθ κατά τθν είςοδο ςτθν ανταγωνιςτικι 

παγκόςμια αγορά (Frederick, 2011; Agnieska, 2010). 

τον εικοςτό πρϊτο αιϊνα, θ Κίνα είχε πολλζσ οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ που τθν 

οδιγθςαν να είναι το μεγαλφτερο καταςκευαςτικό ζκνοσ ςτον κόςμο. Θ Λνδία 

άρχιςε επίςθσ να βιομθχανοποιείται πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ μθχανικι πλθροφορικισ 

και λογιςμικοφ(Frederick, 2011; Agnieska, 2010). 

Για τα βιομθχανικά ζκνθ θ τεχνολογικι πρόοδοσ ιταν ζνα εκνικό πλεονζκτθμα. 

Όπωσ ξεκίνθςε το δεφτερο μιςό του εικοςτοφ αιϊνα, εμφανίςτθκε ζνα νζο μοτίβο 

που κα άλλαηε τον κόςμο ςτθν αρχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ τεχνολογικισ 

καινοτομίασ (Frederick, 2011; Agnieska, 2010). 

ιμερα, το παγκόςμιο εμπόριο και θ βιομθχανικι παραγωγι είναι ζνα παγκόςμιο 

κζμα. τθ δεκαετία του 1980, οι παγκόςμιεσ αγορζσ είχαν 17% τθσ ςυνολικισ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ και εξακολουκοφςαν να αναπτφςςονται, ςτθ δεκαετία 

του 2000 είχαν 26%. Σο παγκόςμιο εμπόριο ζχει αυξθκεί πολφ από τθ δεκαετία του 

'80, κακϊσ οι εταιρείεσ αποφάςιςαν να εξαπλωκοφν ςε όλο τον κόςμο για να 

ελαχιςτοποιιςουν το κόςτοσ και να μεγιςτοποιιςουν τα οφζλθ, οι πολυεκνικζσ 

προιλκαν από τθν αφξθςθ αυτι(Frederick, 2011). 

Σα περιςςότερα ζκνθ του πρϊτου και του δευτζρου παγκοςμίου πολζμου 

ανζπτυξαν τισ βιομθχανίεσ τουσ αλλά όχι πάντα με το ίδιο αποτζλεςμα ι τθν ίδια 

αποτελεςματικότθτα. ε αυτό το ςθμείο, είναι ςθμαντικό να προςδιοριςτοφν τα 

χαρακτθριςτικά που ζνα ζκνοσ μπορεί να χρειαςτεί να υιοκετιςει για να είναι 

επιτυχισ ςτθν πράξθ τθσ εκβιομθχάνιςθσ. φμφωνα με τον Michael Porter 

(κακθγθτισ ςτο Harvard Business School), υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ ςε όλθ τθν 

επιτυχία των βιομθχανικϊν εκνϊν: πολιτικζσ μορφζσ, εγχϊριεσ ςυναλλαγζσ, εκνικζσ 

και βιομθχανικζσ υποδομζσ, τθ δομι των τεχνολογιϊν, ζνα καλό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, το αςτυνομικό και το δικαςτικό ςφςτθμα, τθ δθμόςια υγεία, τα 

ενεργειακά ςυςτιματα, τα ςυςτιματα μεταφορϊν και, φυςικά, καλά ςυςτιματα 

επικοινωνίασ(Frederick, 2011). 

Ζνα άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό που επιςθμάνκθκε με τθν επιτυχία ςε αυτι τθν 

παγκόςμια αγορά είναι θ καλι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των πανεπιςτθμίων των 
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επιςτθμϊν, των εταιρειϊν υψθλισ τεχνολογίασ και των επενδυμζνων 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν. Σο πιο διάςθμο παράδειγμα αυτοφ του μοντζλου είναι 

θ Silicon Valley, ςτα βόρεια τθσ Καλιφόρνια ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. Αυτι θ 

περιοχι ανζπτυξε μια τεράςτια αγορά ςτον κλάδο των τςιπ και τθσ βιομθχανίασ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Σο Πανεπιςτιμιο Stanford, το Πανεπιςτιμιο τθσ 

Καλιφόρνιασ και το Berkeley διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτθ δθμιουργία αυτοφ 

του τομζα, όπωσ και οι εταιρείεσ επιχειρθματικϊν κεφαλαίων που επενδφουν 

πολλά κεφάλαια ςε αυτόν τον τομζα(Frederick, 2011; Jakkietal., 2010). 

Β. Μελζτεσπεριπτώςεων 

InnoCentive 

Θ φαρμακευτικι εταιρεία Lilly ξεκίνθςε το InnoCentive το 2001 ωσ τρόπο ςφνδεςθσ 

των πόρων εκτόσ τθσ επιχείρθςθσμε τουσ ανκρϊπουσ που κα μποροφςαν να 

βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ φαρμάκων. Από αυτό το ςθμείο εκκίνθςθσ, θ 

InnoCentive κάλεςε άλλεσ επιχειριςεισ που ενδιαφζρονταν επίςθσ για adhoc 

εμπειρογνϊμονεσ. Για παράδειγμα, θ Procter&Gamble ζχει 7500 ερευνθτζσ. Θ 

πρόςλθψθ περιςςότερων ερευνθτϊν δεν είναι πλζον θ απάντθςθ για τον γιγάντιο. 

Αντίκετα, ο γενικόσ διευκυντισ A.G. Lafley ζκεςε ωσ ςτόχο να προμθκεφςει το 50% 

των καινοτομιϊν τουσ εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ (Ahonen& Lietsala, 2010). 

 

Εικόνα 41: Σηιγμιόησπο ιζηοζελίδα InnoCentive
2
 

                                                      
2
InnoCentive, https://www.innocentive.com/ 

https://www.innocentive.com/
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τθν InnoCentive, ο ςτόχοσ είναι να παρζχει καινοτόμεσ λφςεισ ςε επιχειριςεισ για 

κοινωνικά, πολιτικά, επιςτθμονικάι τεχνικά κζματα. Είτε ζμπειροι 

εμπειρογνϊμονζσ ςτο επίπεδο PhD και οι διαχειριςτζσ προγραμμάτων καινοτομίασ 

υποςτθρίηουν δθμιουργϊντασ επικεντρωμζνα Προγράμματα Προκλιςεων 

(Challenge Programs)3. 

Inventorhaus 

Θ inventorhaus είναι μια εταιρεία από το Νζο Δελχί τθσ Λνδίασ. Ζχει ξεκινιςει μια 

«Ανοιχτι Πφλθ Καινοτομίασ». Ο ιςτότοποσ επιδιϊκει να γίνει ζνασ τόποσ όπου οι 

πρωτοπόροι και οι εταιρείεσ μποροφν να ςυνδεκοφν για να ανταλλάξουν τισ 

απαιτιςεισ καινοτομίασ τουσ. ε αντίκεςθ με τθν InnoCentive, θ διαδικαςία 

καινοτομίασ υπόςχεται να βρει εταιρείεσ που κα μποροφςαν να χρθματοδοτιςουν 

τθν καινοτόμα ιδζα και να αναπτφξουν περαιτζρω τθν αρχικι ιδζα (Ahonen& 

Lietsala, 2010). 

 

 

Εικόνα 52: Σηιγμιόησπο ιζηοζελίδας Inventorhaus
4
 

                                                      
3
InnoCentive, https://www.innocentive.com/ 

4
 Inventorhaus, http://inventorhaus.com/ 

https://www.innocentive.com/
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del.icio.us 

Αυτι θ περίπτωςθ είναι διαφορετικι από τισ προθγοφμενεσ. Δεν ςχεδιάςτθκε 

αρχικά για δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ, περιςςότερο, ιταν για ςυνεργαςίεσ. Οι 

χριςτεσ del.icio.us επιςθμαίνουν ιςτοςελίδεσ με λζξεισ που ςχετίηονται με κάποιο 

τρόπο ςτο μυαλό τουσ με τθ ςυνδεδεμζνθ ιςτοςελίδα και το περιεχόμενό τθσ. 

Λαμβάνουν επίςθσ ετικζτεσ που ζχουν επιλζξει άλλοι άνκρωποι για το ίδιο 

αντικείμενο. Αυτζσ οι ετικζτεσ βοθκοφν ςτθν αναηιτθςθ ςωςτϊν ςελίδων αργότερα 

από το προςωπικό αρχείο Del.icio.us. Οι ετικζτεσ φιλτράρουν επίςθσ ζνα δίκτυο 

ατόμων που ζχουν αποκθκεφςει τθν ίδια ιςτοςελίδα ι που φζρουν ετικζτα με 

παρόμοιεσ λζξεισ. Μετά τθν εγγραφι, οι χριςτεσ μποροφν να προςκζςουν ειδικά 

εικονίδια ςτθ γραμμι πλοιγθςθσ ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοφ τουσ για να 

τουσ βοθκιςουν να πλοθγθκοφν και να χρθςιμοποιιςουν το Del.icio.us (Ahonen& 

Lietsala, 2010). 

 

Εικόνα 63: Λογόησπο del.icio.us
5
 

Σο Del.icio.us, όπωσ πολλοί άλλοι διαχειριςτζσ ςυλλογισ ςελιδοδεικτϊν, είναι ζνα 

εργαλείο για τθν οργάνωςθ και τθ διατιρθςθ ςυνδζςμων ςε ιςτοςελίδεσ ςτο 

διαδίκτυο, αλλά βοθκά επίςθσ ςτθν αναηιτθςθ εταίρων, νζων ιδεϊν και αδφναμων 

ςθμάτων. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι θ Yahoo αγόραςε τθν υπθρεςία. Μια 

εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν κα μποροφςε να αρχίςει να χρθςιμοποιεί το 

del.icio.us για να μοιραςτεί τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ με ςυνεργατικι αναφορά ςε 

ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ (Ahonen& Lietsala, 2010). 

Walmart 

Θ Walmart χρθςιμοποιεί πλθροφοριακά ςυςτιματα για να γίνει ο κορυφαίοσ 

λιανοπωλθτισ ςτον κόςμο.  Θ Walmart είναι ο μεγαλφτεροσ λιανοπωλθτισ ςτον 

κόςμο, κερδίηοντασ 15,2 διςεκατομμφρια δολάρια ςε πωλιςεισ φψουσ 500,3 

διςεκατομμυρίων δολαρίων το οικονομικό ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Λανουαρίου 2018 

                                                      
5
 del.icio.us, https://del.icio.us/ 
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(Walmart, 2018). Θ Walmart εξυπθρετεί ςιμερα περιςςότερουσ από 270 

εκατομμφρια πελάτεσ κάκε εβδομάδα παγκοςμίωσ. Θ αφξθςθ τθσ προβολισ τθσ 

Walmart δεν οφείλεται ςε μικρό βακμό ςτθ χριςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων. 

 

Εικόνα 74: Καηάζηημα Walmart (Mogg, 2017) 

Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία αυτισ τθσ επιτυχίασ ιταν θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

Retail Link, ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Σο ςφςτθμα 

αυτό, μοναδικό όταν εφαρμόςτθκε αρχικά ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του '80, 

επζτρεψε ςτουσ προμθκευτζσ τθσ Walmart να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα επίπεδα 

απογραφισ και τισ πωλιςεισ των προϊόντων τουσ ςε οποιοδιποτε από τα 

περιςςότερα από δζκα χιλιάδεσ καταςτιματα τθσ Walmart. Χρθςιμοποιϊντασ το 

Retail Link, οι προμθκευτζσ μποροφν να αναλφςουν πόςο καλά τα προϊόντα τουσ 

πωλοφν ςε ζνα ι περιςςότερα καταςτιματα τθσ Walmart, με μια ςειρά επιλογϊν 

αναφοράσ. Επιπλζον, θ Walmart απαιτεί από τουσ προμθκευτζσ να χρθςιμοποιοφν 

το Retail Link για να διαχειρίηονται τα δικά τουσ επίπεδα απογραφισ. Εάν ζνασ 

προμθκευτισ αιςκάνεται ότι τα προϊόντα του πωλοφν πολφ γριγορα, μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν το Retail Link για να ηθτιςουν από τθν Walmart να αυξιςει τα 

επίπεδα αποκεμάτων για τα προϊόντα τουσ. Αυτό ζχει επιτρζψει ουςιαςτικά ςτθν 

Walmart να μιςκϊςει χιλιάδεσ διαχειριςτζσ προϊόντων, όλοι τουσ ζχουν ςυμφζρον 

να αποκτιςουν τα προϊόντα που διαχειρίηονται. Αυτι θ επαναςτατικι προςζγγιςθ 

ςτθ διαχείριςθ των αποκεμάτων επζτρεψε ςτθ Walmart να ςυνεχίςει να μειϊνει τισ 

τιμζσ και να ανταποκρίνεται γριγορα ςτισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ(Bourgeois, 2014). 
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ιμερα, θ Walmart ςυνεχίηει να καινοτομεί με τθν τεχνολογία των πλθροφοριϊν. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεράςτια παρουςία τθσ ςτθν αγορά, κάκε τεχνολογία που θ 

Walmart απαιτεί από τουσ προμθκευτζσ τθσ για άμεςθ εφαρμογι, γίνεται 

επιχειρθματικό πρότυπο. 

Bergmann & Hillebrand 

Θ Bergmann & Hillebrand είναι μια βιομθχανία που εδρεφει ςτθν Γερμανία και 

δραςτθριοποιείται με τισ διάτρθτεσ πλάκεσ απαςχολϊντασ 45 εργαηομζνουσ. Αυτι θ 

εταιρία χρειάςτθκε να χρθςιμοποιιςει ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα για να μειωκεί 

ο χρόνοσ ςτθ ροι των παραγγελιϊν. Με τθ χριςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

ο χρόνοσ για τισ παραγγελίεσ μειϊκθκε ςτο μιςό. 

 

Εικόνα 85: Λογόησπο Bergmann & Hillebrand
6
 

Σο ςθμαντικότερο κριτιριο ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα που χρθςιμοποίθςε θ 

Bergmann & Hillebrand ιταν θ διαχείριςθ αποκικθσ και ο προγραμματιςμόσ 

παραγωγισ. Όλοι οι εργαηόμενοι που χρθςιμοποιοφν το πλθροφοριακό ςφςτθμα 

ζχουν τα ίδια δικαιϊματα πρόςβαςθσ για να μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να ελζγξουν 

μια παραγγελία. Ζτςι, μειϊκθκε και θ διοικθτικι πολυπλοκότθτα 7. 

Berner 

Θ Berner είναι μια εταιρία που δραςτθριοποιείται ςτθν Αμερικι και 

δραςτθριοποιείται, ωσ κορυφαίοσ προμθκευτισ, ςτθν αγορά  των τροφίμων και των 

ποτϊν. Σο πρόβλθμα το οποίο κλικθκε να αντιμετωπίςει θ Berner ιταν ςχετικά με 

τισ απαιτιςεισ ςτθν αςφάλεια και ςτθν ποιότθτα των τροφίμων. Ουςιαςτικά 
                                                      
6
 Bergmann & Hillebrand, www.bergmannhillebrand.de 

7
 Compare ERP Software Systems for Manufacturing, Case Study: Bergmann & Hillebrand, 

https://www.top10erp.org/abas-erp-bergmann-and-hillebrand-case-studies-136 (10/08/2018). 

https://www.bergmannhillebrand.de/
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χρειαηόταν ζνα ςφςτθμα για τθ ςυμμόρφωςθ με του κανονιςμοφσ που ζχει κζςει το 

Τπουργείο Γεωργίασ τθσ χϊρασ. Επίςθσ, θ εταιρία επικυμοφςε να δραςτθριοποιθκεί 

και ςε νζεσ αγοράσ και να αυξιςει, παράλλθλα, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν 

παραγωγικότθτα. 

Ζτςι, το πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο καταςκευάςτθκε για να δϊςει λφςεισ ςτισ 

ανάγκεσ τθσ εταιρίασ βαςίςτθκε ςτον ποιοτικό ζλεγχο, ςτθ ςυμμόρφωςθ με τον 

κανονιςμό, ςτθν αςφάλεια των τροφίμων και ςτθ βελτίωςθ για περικϊρια κζρδουσ. 

Με τθ χριςθ αυτοφ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ θ Bernerπαρζμεινε 

ανταγωνιςτικι και ανταποκρίκθκε ςτισ νομικζσ απαιτιςεισ για τθν αςφάλεια των 

προϊόντων. Επίςθσ, μειϊκθκε το κόςτοσ κατά 5% και αυξικθκε θ απόδοςθ τθσ 

παραγωγισ. Σζλοσ, με τον οποίο ζλεγχο θ εταιρία κζρδιςε τθν εμπιςτοςφνθ των 

πελατϊν τθσ και ανζπτυξε ιςχυρζσ ςχζςεισ με αυτοφσ8. 

BIOZONE 

Θ BIOZONE είναι μια βιομθχανία που εδρεφει ςτο Πίτςμπουργκκαι 

δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ των καλλυντικϊν, των φαρμακευτικϊν ειδϊν και 

των ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, απαςχολϊντασ 150 εργαηομζνουσ. Θ βιομθχανία 

είχε ανάγκθ για μια ακριβισ πρόβλεψθ και διαχείριςθ των αποκεμάτων τθσ, μια 

εικόνα ςχετικά με τα βραχυπρόκεςμα κζρδθ τθσ και ζναν ζλεγχο για το επίπεδο 

πραγματοποίθςθσ των προβλζψεων. 

Για να ανταποκρικεί ςε αυτζσ τισ ανάγκεσ θBIOZONE χρθςιμοποιείςαι ζνα 

πλθροφοριακό ςφςτθμα και ζτςι κατάφερε να μειϊςει το κόςτοσ τθσ παραγωγισ και 

να διατθριςει τθν ποιότθτα των προϊόντοσ τθσ. Παράλλθλα, αυξικθκαν τα ζςοδα 

τθσ και μειϊκθκε το διοικθτικό προςωπικό. 

                                                      
8
 Compare ERP Software Systems for Manufacturing, Ross ERP, https://www.top10erp.org/ross-erp-

products-24 (10/08/2018). 
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 Αργότερα, διαπιςτϊκθκε ότι το πλθροφοριακό ςφςτθμα δεν ιταν αρκετό για τισ 

ανάγκεσ τθσ BIOZONE. Ζτςι, χρθςιμοποίθςε ζνα νζο ςφςτθμα το οποίο αφοροφςε 

κάκε ςτάδιο τθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ9. 

Γ. Πλθροφορικικαικαινοτομία 

Ο ρυκμόσ και θ κατεφκυνςθ τθσ καινοτομίασ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και 

των οργανωτικϊν αλλαγϊν, που αποτελοφν το αντικείμενο μελζτθσ του τομζα των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, κακορίηονται αναμφιςβιτθτα από τισ προθγμζνεσ 

οικονομίεσ του κόςμου, κυρίωσ ςτθ Βόρεια Αμερικι και τθν Ευρϊπθ. Παρόλα αυτά, 

θ διεκνισ βιβλιογραφία για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα περιλαμβάνει ζναν 

αυξανόμενο αρικμό μελετϊν ςχετικά με τισ εμπειρίεσ καινοτομίασ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

Πολλζσ μελζτεσ ζχουν επικεντρωκεί ςτο ρόλο τθσ πλθροφορικισ ωσ πόροσ και ςτον 

αντίκτυπό τθσ ςτισ διαδικαςίεσ καινοτομίασ. ΟBanker και θ ομάδα του (2006), όπωσ 

και οι Durmusoglu και Barczak (2011) ζχουν επικεντρωκεί ςτθν παροχι εμπειρικϊν 

ςτοιχείων ςχετικά με τον αντίκτυπο τθσ πλθροφορικισ ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 

και ανάπτυξθσ προϊόντων, τθ φφςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξίασ και του 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ που προζρχεται από τθν τεχνολογία τθσ 

πλθροφορικισ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων.  

Όπωσ αναφζρει ο Nasbian (2013) οι οποίεσ επικεντρϊκθκαν ςτθν ανάπτυξθ 

ςυγκεκριμζνων εργαλείων και εφαρμογϊν πλθροφορικισ (για παράδειγμα, PLM, 

εργαλεία εξόρυξθσ δεδομζνων, ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων, κοινωνικά 

μζςα και εργαλεία προςομοίωςθσ εικονικοφ περιεχομζνου) για τθν ανάπτυξθ 

διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ προϊόντων, ςυνζβαλαν ςτθν εμπειρικι 

διαπίςτωςθ ότι θ χριςθ κατάλλθλου ςυνόλου εργαλείων και εφαρμογϊν 

πλθροφορικισ μπορεί να ενιςχφςει τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα 

των δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ προϊόντων. 

                                                      
9
 Compare ERP Software Systems for Manufacturing, Ross ERP, https://www.top10erp.org/ross-erp-

products-24 (10/08/2018). 
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Πιο πρόςφατεσ μελζτεσ ςτον τομζα αυτό ζχουν αρχίςει να επικεντρϊνονται ςτισ 

πικανζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ ψθφιακϊν εργαλείων και άλλων οργανωτικϊν 

πόρων και μθχανιςμϊν ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων. Για παράδειγμα, οι 

Fichman και Nambisan (2009) αντλοφν από τθ λογικι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ και 

υποςτθρίηουν ότι ο αντίκτυποσ των εργαλείων πλθροφορικισ κα ενιςχυκεί εάν 

ενταχκοφν ςε ζνα ςφςτθμα ςυμπλθρωματικϊν οργανωτικϊν ςτοιχείων όπωσ 

ςτρατθγικζσ, δομζσ και διαδικαςίεσ. 

Επίςθσ, μερικζσ ζρευνεσ εξετάηουν το ρόλο τθσ πλθροφορικισ ωσ λειτουργικό πόρο 

με αντίκτυπο ςτθ διαδικαςία καινοτομίασ. Δθλαδι πϊσ τα ψθφιακά εργαλεία 

μποροφν να ξεκινιςουν ι να οδθγιςουν ςε νζεσ διαδικαςίεσ καινοτομίασ (Nabisan, 

2013). 

Για παράδειγμα, ο Boland και οι ςυνεργάτεσ του (2007) εξετάηουν τα «ξεςπάςματα 

τθσ καινοτομίασ» που ζφερε θ ανάπτυξθ μιασ ςειράσ εργαλείων 3D απεικόνιςθσ 

ςτθν καταςκευαςτικι βιομθχανία, κακϊσ επθρζαςαν τουσ ρόλουσ και τισ ευκφνεσ 

άλλων φορζων (π.χ. επικεωρθτϊν) ςε ζνα καταςκευαςτικό ζργο.  

Ομοίωσ, οι Dougherty και Dunne (2012) δείχνουν πϊσ θ χριςθ των νζων ψθφιακϊν 

εργαλείων ςτθν ανακάλυψθ φαρμάκων μεταςχθμάτιςε τθν κατανομι των γνϊςεων 

μεταξφ δφο βαςικϊν παραγόντων, των ψθφιακϊν επιςτθμόνων και των 

παραδοςιακϊν επιςτθμόνων κεραπείασ και οδιγθςε ςε ριηικζσ αλλαγζσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ που πραγματοποιικθκαν και από τισ δφο ομάδεσ των 

επιςτθμόνων.  

Σζλοσ, ο ρόλοσ τθσ πλθροφορικισ ωσ λειτουργικόσ πόροσ με αντίκτυπο ςτθν ζκβαςθ 

τθσ καινοτομίασ αντικατοπτρίηει τθ γενιά από τουσ νζουσ ψθφιακοφσ πόρουσ και τισ 

ςυνακόλουκεσ ςυνζπειεσ για το ςχεδιαςμό ψθφιακϊν προϊόντων και εξαρτθμάτων. 

Για παράδειγμα, οιVargo και Lusch(2004) βλζπουν τθν καινοτομία από μια λογικι 

προοπτικι και ςθμειϊνουν ότι ζνα ψθφιακό ςτοιχείο ςε μια πλατφόρμα υπθρεςιϊν 

μπορεί να αναηθτιςει από μόνθ τθσ και, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 

ςυμμετζχει ςε άλλουσ παράγοντεσ του οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ, οδθγϊντασ 

ζτςι ςτθν καινοτομία. Ομοίωσ, πρόςφατεσ μελζτεσ ζχουν εξετάςει τον γενετικό 
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χαρακτιρα των δυνατοτιτων των ψθφιακϊν ςυνιςτωςϊν (Zittrain, 2006) και τον 

αντίκτυπό του των ςυνειςφορϊν άλλων παραγόντων ςτο οικοςφςτθμα.  

υνοπτικά, θ παραπάνω ςφντομθ αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ για 

τθν πλθροφορικι και τθν καινοτομία υποδθλϊνει τόςο τθ ςωρευτικι γνϊςθ που 

ζχει δθμιουργιςει με τθν πάροδο των χρόνων (ιδιαίτερα όςον αφορά τον ρόλο τθσ 

πλθροφορικισ) όςο και τθ ςθμαντικι ευκαιρία να επεκτακεί γνϊςθ ςε ζναν ταχζωσ 

αναπτυςςόμενο χϊρο. Είναι επίςθσ προφανζσ ότι, ςε περιοριςμζνο βακμό, θ 

ςυνθκιςμζνθ βιβλιογραφία ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων ζχει αρχίςει να αξιοποιεί 

μερικζσ από τισ κεωρίεσ και τισ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΕΜΠΣΟ 
 

Α. υμβολι πλθροφοριακών ςυςτθμάτων ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

Καινοτομίασ 

Θ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κεωρείται ζνα ςθμαντικό μζτρο για τθν 

ανάπτυξθ και τν πρόοδο των επιχειριςεων. Ζτςι, πολλοί οργανιςμοί επιταχφνκθκαν 

και ζςπευςαν ςιμερα να βρουν, να αναπτφξουν και να επωφελθκοφν από τζτοια 

ςυςτιματα για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Μςωσ οι διαδοχικζσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ ζχουν καταςτιςει τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ γριγορθ και εφκολθ, 

κυρίωσ επειδι είναι χαμθλό το κόςτοσ για τθν απόκτθςθ και τθ χριςθ τζτοιων 

ςυςτθμάτων και ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και υποςτθρίηουν 

τθν εκτζλεςθ των διοικθτικϊν λειτουργιϊν τουσ.  

Ο ςθμερινόσ κόςμοσ αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ και περίπλοκεσ προκλιςεισ λόγο των 

ςυνεχϊν εξελίξεων που παρατθροφν τα κεςμικά όργανα, τόςο ςτο δθμόςιο όςο και 

ςτον ιδιωτικό τομζα. Λδιαίτερα μετά τθν εμφάνιςθ του φαινομζνου τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ μεγάλθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ, ιδίωσ τθσ 

επανάςταςθσ των επικοινωνιϊν και τθσ πλθροφορίασ, που ανάγκαςε τισ 

επιχειριςεισ να επενδφςουν ςε αυτιν τθν τεχνολογία και να τθν χρθςιμοποιιςουν 

για να αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτζσ, πράξεισ που επιχειριςεισ πρζπει να 

ςυμβαδίηουν και να παραμείνουν και να αντιμετωπίηουν τον ανταγωνιςμό. Οι 

επιχειριςεισ τθσ ςθμερινισ εποχισ ηουν ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, μια 

κοινωνία που ξεπερνά τα εμπόδια του χρόνου και τθσ απόςταςθσ, των ορίων, των 

παραδοςιακϊν και γραφειοκρατικϊν μζςων, που επιδιϊκει τθν καινοτομία και τισ 

ςυλλογικζσ προςπάκειεσ, όπου θ ςθμερινι οικονομία δεν εξαρτάται από τα 

παραδοςιακά μζςα παραγωγισ που είναι κεφάλαιο, γθ, εργατικό δυναμικό και 

ανκρϊπινο δυναμικό, αλλά θ εξάρτθςθ ζχει γίνει ςτα ςυςτιματα γνϊςθσ και 

πλθροφοριϊν (Al-Tai, 2009). 

Θ μόνιμθ επιδίωξθ των επιχειριςεων ςτθν επιτυχία επιβάλει να βελτιϊνουν 

ςυνεχϊσ τισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν 

τθσ και ςτισ προςδοκίεσ τουσ. Αυτι θ βελτίωςθ απαιτεί διακεκριμζνουσ 
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ανκρϊπινουσ πόρουσ εκτόσ από τθν φπαρξθ υποδομισ για ςφγχρονθ και προθγμζνθ 

τεχνολογία. Θ χριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτον ανταγωνιςτικό κόςμο 

αςχολικθκε με τθ διαμόρφωςθ και τθ διαμόρφωςθ του ζργου (Wandawy, 2012).  

Οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ μποροφν να 

εκτελεςτοφν μόνο μζςω ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν, εργαλείων και τεχνολογίασ. 

Λδιαίτερα εάν οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και άλλεσ λειτουργίεσ 

ςχεδιάηονται για να λειτουργοφν με τθν τεχνολογία των πλθροφοριϊν. Πολλζσ από 

τισ επιχειριςεισ ςταματοφν να εργάηονται όταν ςταματιςουν οι εργαςίεσ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των εμπορικϊν τραπεηϊν, των 

αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, των εταιρειϊν μεταφορϊν και φαρμακευτικϊν εταιρειϊν 

(Yassin, 2012).  

Ο ςθμερινόσ αιϊνασ είναι θ εποχι τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ, όπου οι 

μελζτεσ δείχνουν ότι οι πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα πολλαπλαςιάηονται γριγορα. 

Δεδομζνου ότι οριςμζνεσ επιχειριςεισ ζχουν ζνα τεράςτιο όγκο δεδομζνων που 

πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά, όπωσ απαιτείται για να ανακαλφψουν τθ γνϊςθ 

(Sommer etal., 2004). 

Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα ορίηονται ωσ ςυςτιματα πλθροφορικισ που 

βαςίηονται ςτον υπολογιςτι, τα οποία κακιςτοφν τισ πλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτουσ 

χριςτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Παρζχει ςτθ Διοίκθςθ Οργάνωςθσ 

προθγοφμενεσ, τρζχουςεσ και μελλοντικζσ προγνωςτικζσ πλθροφορίεσ που βοθκοφν 

ςτθ λιψθ αποφάςεων (Mcleodetal., 2007). Αυτό επιβεβαιϊκθκε από τουσ Stair και 

Reynolds (2010), ενϊ ανζφεραν ότι το ςφςτθμα πλθροφοριϊν είναι ζνα ςφνολο 

ανκρϊπινων και αυτοματοποιθμζνων ςτοιχείων, τα οποία ςυνεργάηονται για τθ 

ςυλλογι, επεξεργαςία, ανάλυςθ και ταξινόμθςθ δεδομζνων ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ που κακορίηονται για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, 

προκειμζνου να τεκοφν ςτθ διάκεςθ των ερευνθτϊν, των υπευκφνων για τθ λιψθ 

αποφάςεων και άλλων δικαιοφχων, υπό τθ μορφι κατάλλθλων και χριςιμων 

πλθροφοριϊν.  

ε ζναν άλλο οριςμό των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ορίηεται ωσ ζνασ από τουσ 

τφπουσ ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν που ζχουν ςχεδιαςτεί για να παρζχουν ςτουσ 
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υπαλλιλουσ του οργανιςμοφ πλθροφορίεσ για να εκτελοφν πλιρωσ τα κακικοντά 

τουσ και να λαμβάνουν τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ (Hassania, 2011). 

Οι πλθροφορίεσ διαδραματίηουν ηωτικό ρόλο ςε ποια επιχείρθςθ, κακϊσ μζςω των 

οργανϊςεων μπορεί να επιτφχει ζνα υψθλό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Ειδικά 

όταν οι πλθροφορίεσ είναι ζνασ από τουσ πόρουσ του οργανιςμοφ, το οποίο με τθ 

ςειρά του δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ διαχειριςτζσ να προβλζπουν το μζλλον, το 

οποίο ενκάρρυνε τουσ διαχειριςτζσ να χρθςιμοποιοφν πλθροφοριακά ςυςτιματα 

(O'Brien et al., 2003). 

Σα ςυςτιματα πλθροφοριϊν υποςτθρίηουν τουσ οργανιςμοφσ να είναι 

ανταγωνιςτικοί. Οι επιτυχθμζνοι οργανιςμοί ζχουν ωσ επί το πλείςτον ζνα από τα 

ςτοιχεία του ανταγωνιςμοφ που τουσ επιτρζπουν να επιτελοφν καλφτερα από 

άλλουσ οργανιςμοφσ, κάτι που μπορεί να κυμαίνεται από τθν ανάπτυξθ νζων 

προϊόντων μζχρι τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν (Kenneth etal., 2014).  

Κατά ςυνζπεια, οι επενδφςεισ ςτθν πλθροφόρθςθ ςυμβάλλουν ςτθν ενκάρρυνςθ 

τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ, όπου οι μελζτεσ ζχουν δείξει μια ςχζςθ 

μεταξφ τθσ πλθροφορίασ και τθσ καινοτομίασ. υμβάλλουν ςτθν απελευκζρωςθ των 

ατόμων από τθ ςυνικθ εργαςία και τθν ϊκθςθ τουσ προσ τθ 

δθμιουργικότθτα(Altabishat, 2004). 

Ο Alserafi (2005), δείχνει ότι τα πλθροφοριακά ςυςτιματαβαςίηονται ςτον 

υπολογιςτι για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που ρζουν από εςωτερικζσ πθγζσ 

ι από εξωτερικό περιβάλλον τθσ επιχειριςεισ, με τον κατάλλθλο τρόπο, 

προκειμζνου να παρζχει πλθροφορίεσ ςτουσ δικαιοφχουσ με τθ επικυμθτι μορφι 

και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. Και για να βοθκθκοφν οι υπεφκυνοι λιψθσ αποφάςεων 

ςτθν επιχείρθςθ, επιβεβαιϊνει ότι το ςφςτθμα υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ 

ςχεδιαςμοφ και ελζγχου των δραςτθριοτιτων και διαδικαςιϊν που απαιτοφνται ςε 

όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ, ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα πλθροφοριϊν να 

βοθκιςει ςτθν πρόβλεψθ, τον κακοριςμό ςτόχων και τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν, 

ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ ρφκμιςθ των ανκρϊπινων προςπακειϊν και ςτον ςυντονιςμό 

των ευκυνϊν (Masa'deh, 2013). 
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Οι λόγοι για τθν ανταλλαγι διαφορετικϊν πθγϊν πλθροφοριϊν και γνϊςεων, 

κακϊσ θ επιχείρθςθ βαςίηεται ςε πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ, εςωτερικζσ ι 

εξωτερικζσ, όπωσ πθγζσ πλθροφοριϊν για τουσ ανταγωνιςτζσ ι τουσ πελάτεσ, θ 

υψθλι ικανότθτα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ 

καινοτομιϊν και νζων δθμιουργιϊν θ ποικιλομορφία τθσ καινοτομίασ βοθκά τθν 

επιχείρθςθ να εργάηεται μζςα ςτισ διάφορεσ περιπλοκζσ μεταβλθτζσ τθσ 

επιχείρθςθσ.  

Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα επικεντρϊνονται ςτθν υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ για 

τθν επίλυςθ οργανωτικϊν προβλθμάτων και τθ λιψθ αποφάςεων που ςυμβάλλουν 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ παρζχοντασ άμεςεσ πλθροφορίεσ που 

βοθκοφν τον οργανιςμό να παρζχει προϊόντα και υπθρεςίεσ για νζα ςχζδια ι να 

ειςζλκει ςε νζεσ αγορζσ. Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν 

καινοτομία για τθν οικοδόμθςθ ενόσ οράματοσ για τθ δθμιουργία προϊόντων, 

υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςυνδζοντασ τθ ςτρατθγικι με τισ 

διαδικαςίεσ καινοτομίασ και τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, κακϊσ 

ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ διαδικαςία ανταλλαγισ απόψεων με 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 

Οι Al-Khawaldeh και  Al-Hunaiti(2008) ςε ςχζςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των ςυςτθμάτων 

πλθροφοριϊν και τθσ καινοτομίασ, διευκρίνιςαν ότι θ χριςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

καινοτομίασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ παράλειψθσ πολλϊν εργαςιϊν ρουτίνασ, θ 

δουλειά γίνεται γριγορα και αποτελεςματικά και με μεγαλφτερθ ακρίβεια και 

ακρίβεια και μικρότερο κόςτοσ.  

Θ ζρευνα και θ ανάπτυξθ είναι οι ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ, αντιπροςωπεφουν ζνα ςθμαντικό μζςο για τθν επζκταςθ των 

τεχνολογικϊν γνϊςεων που παρζχουν τθ διαδικαςία τθσ καινοτομίασ και τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Θ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςυμβάλλει ςτθν 

περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διοικθτικϊν 

επιπζδων, θ οποία αντικατοπτρίηεται ςτθ μορφι ευνοϊκϊν ευκαιριϊν για νζεσ 

καινοτόμεσ διαδικαςίεσ. Επιπλζον, το ενδιαφζρον να βρεκοφν οι αρμόδιεσ 
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υπθρεςίεσ των δθμιουργϊν και να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα τεχνολογικά μζςα 

που να τουσ επιτρζπουν να διεξάγουν πειράματα και να τα ενκαρρφνουν να 

προτείνουν νζεσ ιδζεσ και να τουσ παρζχουν υλικι και θκικι υποςτιριξθ, ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν επιτυχία τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ και του αποτελζςματοσ. 

Β. Διαχείριςθ καινοτομίασ μζςω πλθροφοριακών ςυςτθμάτων 

Η διαδικαςία τησ Καινοτομίασ 

Θ καινοτομία δεν εφαρμόηεται απλϊσ με ςτόχο να αλλάξει κάτι, αλλά με ςτόχο να 

αλλάξει κάτι επιτυχθμζνα. Για να γίνει κάτι τζτοιο, χρειάηεται οργάνωςθ, μελζτθ και 

πάνω απ’ όλα προςεκτικά βιματα.«Πρόκειται, δθλαδι, για μια οργανωμζνθ 

διαδικαςία, που είναι ςειρά από ανεξάρτθτα βιματα, τα οποία προωκοφνται απ’ 

τθν ζρευνακαι τθν ανακάλυψθ». 

Κάκε διαδικαςία διαχείριςθσ ιδζασ αρχίηει με τθν παραγωγι τθσ ιδζασ. τισ 

εταιρείεσ θ κφρια ανθςυχία δεν είναι μόνο θ επιλογι των ιδεϊν, αλλά και το κατά 

πόςον οι επιλεγμζνεσ ιδζεσ κα ςυμβάλουν ςτθ ανταγωνιςτικότθτα και τθ 

δθμιουργία επαρκοφσ επιπζδου κζρδουσ. Ο Robert Cooper (2008) ζχει ειςάγει ζνα 

μοντζλο που περιγράφει τθν διαδικαςία διαχείριςθσ μιασ καινοφργιασ ιδζασ το 

οποίο περιλαμβάνει 5 «ςτάδια-πφλεσ» μζςω των οποίων αναπτφςςεται το νζο 

προϊόν / υπθρεςία. Αυτό το μοντζλο ανακυκλϊνεται ςτισ περιςςότερεσ μελζτεσ 

γφρω από τθ διαδικαςία τθσ καινοτομίασ. Σα ςτάδια αυτά είναι τα βιματα 

ξεκινϊντασ από τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ ιδζασ μζχρι τθν πλιρθ 

εμπορευματοποίθςθ και οι πφλεσ ςυμβολίηουν ζνα ςφνολο των κριτθρίων ςτα 

οποία θ ιδζα / ςχζδιο πρζπει να ανταποκρίνεται πριν  μετακινθκεί από το ζνα 

ςτάδιο ςτο άλλο. Σο μοντζλο αυτό είναι ςθμαντικό διότι εφιςτά τθν προςοχι ςε 

πολλά εμπόδια που υπάρχουν ςτθ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ ιδζασ και 

απεικονίηεται ςτο χιμα 3. Όπωσ διαπιςτϊνεται από τθν εξζταςθ του μοντζλου,  τα 

εργαλεία αξιολόγθςθσ τθσ ιδζασ και οι τεχνικζσ πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 

πλαίςια τθσ κατανόθςθσ τθσ διαδικαςίασ και των ςτόχων τθσ εταιρείασ. 
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Εικόνα 96: Διαδικαςία τθσ καινοτομίασ 

 

1θΦάςθ:Αναγνϊριςθ τθσ ευκαιρίασ-ιδζασ (Opportunityidentification): 

Χωρίσ τθν φπαρξθ μιασ νζασ ιδζασ, μιασ νζασ ςφλλθψθσ, δεν μπορεί να εννοθκεί και 

να τεκεί ςε λειτουργία θ καινοτομικι διαδικαςία. υχνά, θ ιδζα δεν εμφανίηεται 

αυκόρμθτα, αλλά ζνα ειδικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ είναι υπεφκυνο για τισ 

καινοτομίεσ και είναι αυτό που πρωταρχικά τισ επιδιϊκει (Cooper, 2008).  

Σο ερζκιςμα, ωςτόςο, δεν προζρχεται μόνο από το εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ, 

αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο με πολλοφσ και πολφπλοκουσ 

μθχανιςμοφσ επθρεάηει και πιζηει τθν επιχείρθςθ. Με αυτι τθν ζννοια, ωσ πθγζσ 

καινοτομιϊν μποροφν να κεωρθκοφν οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, οι προτιμιςεισ των 

καταναλωτϊν ι ο ανταγωνιςμόσ.  

Θ δυςκολία, λοιπόν, δεν ζγκειται ςτθν εφρεςθ ιδεϊν, γιατί αυτζσ είναι πολλζσ, αλλά 

ςτθ χρθςιμοποίθςθ και προϊκθςι τουσ. Είναι ςκόπιμο να γίνει ταξινόμθςθ τουσ, 

ζτςι ϊςτε να ξεχωρίςουν αυτζσ που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο εξυπθρετοφν 

καλφτερα τα ςυμφζροντα τθσ επιχείρθςθσ. Οι υπόλοιπεσ ιδζεσ δεν απορρίπτονται 

εντελϊσ. Απλϊσ καταγράφονται και επανεξετάηονται υπό άλλεσ ςυνκικεσ.  

2θΦάςθ:Επιλογι τθσ ευκαιρίασ-ιδζασ (Opportunity selection): 

τθ φάςθ αυτι τθσ διαδικαςίασ γίνεται θ καταγραφι τθσ ιδζασ και ςε τι μπορεί να 

χρθςιμεφςει. Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει δφο ςτάδια. ε πρϊτο ςτάδιο διεξάγεται 

μια προκαταρκτικι εξζταςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ πικανότθτα επιτυχίασ 
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του ςχεδίου. ε δεφτερο ςτάδιο διεξάγεται μια διεξοδικι ζρευνα. τόχοσ είναι να 

αποδειχκεί ότι θ καινοτομία που πρόκειται να ειςαχκεί ςτον επιχειρθςιακό χϊρο κα 

μποροφςε να πετφχει βαςιηόμενο όμωσ ςε κάποια ςτοιχεία (Cooper, 2008).  

Σισ περιςςότερεσ φορζσ ςτθ φάςθ αυτι υπάρχουν κετικά αποτελζςματα και κατά 

κάποιο τρόπο ενκαρρφνεται ο καινοτόμοσ να ςυνεχίςει προχωρϊντασ ςτα επόμενα 

ςτάδια. Θ παρουςίαςθ των πικανοτιτων επιτυχίασ γίνεται μζςα ςε περιοριςμζνα 

πλαίςια με απλουςτευμζνα δεδομζνα και παραμζτρουσ. Βζβαια θ επιτυχία που 

ςθμειϊνεται δεν ςυνεπάγεται οπωςδιποτε και τθν τελικι επιτυχία του προϊόντοσ 

ςτο ευρφ πεδίο τθσ οικονομίασ. Επίςθσ με τθ βοικεια τθσ κετικισ αυτισ 

παρουςίαςθσ μπορεί θ επιχείρθςθ να πετφχει τθ χρθματοδότθςθ τθσ καινοτομικισ 

προςπάκειασ ι τθν οποιαδιποτε άλλθσ μορφισ υποςτιριξθ χρειάηεται (Neese, 

2017).  

3θΦάςθ:Ανάπτυξθ και Ζλεγχοσ τθσ ιδζασ (Development & Testing): 

ε αυτι τθ φάςθ το νζο προϊόν ι υπθρεςία ιδζα ζχει επινοθκεί και ςχεδιαςτεί. Ο 

κφριοσ ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να διερευνθκεί θ χρθςτικότθτα και αποδοχι 

από τθν αγορά του νζου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ (Cooper, 2008).  

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ενόσ 

προςχεδίου/πρωτοτφπου. Με τθν ζννοια του προςχεδίου, εννοείται μια πρϊτθ 

ολοκλθρωμζνθ μελζτθ πάνω ςτο νζο προϊόν ι μζκοδο διοίκθςθσ με προβλζψεισ 

ςχετικά με το πϊσ κα ενςωματωκεί ςτα πλαίςια τθσ αγοράσ και τθσ οικονομίασ. Σο 

ςτάδιο αυτό είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά τθσ καινοτομικισ διαδικαςίασ (Neese, 

2017).  

4θΦάςθ:Παραγωγι & προϊκθςθ ςτθν αγορά (Production & Launch):  

Θ φάςθ αυτι ςε πρϊτο ςτάδιο περιλαμβάνει μια  ανάλυςθ πριν το προϊόν διατεκεί 

ςτθν αγορά. Σο προϊόν είναι ζτοιμο να προχωριςει ςτθν παραγωγι (Cooper, 2008). 

το ςθμείο αυτό μελετϊνται οι  αλλαγζσ τθσ τεχνολογίασ και των μεκόδων 

παραγωγισ που απαιτοφνται. Εξετάηεται το προδιαγραφόμενο μζγεκοσ ι υλικό 

ανάλογα με το κόςτοσ και τθ δυνατότθτα παραγωγισ ι τισ αναμενόμενεσ 

προτιμιςεισ των καταναλωτϊν (Zyzlavsky, 2013). 
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Πολφ ςθμαντικό ςτάδιο είναι και ο ςχεδιαςμόσ του προϊόντοσ. υχνά ςτθν πράξθ 

ζχουν αποτφχει προϊόντα ακριβϊσ επειδι θ εμφάνιςι τουσ απωκεί ι τουλάχιςτον 

δεν δελεάηει τον καταναλωτι (Neese, 2017). χεδιαςτζσ, καλλιτζχνεσ, ακόμθ και 

ψυχολόγοι ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία τθσ επικυμθτισ εμφάνιςθσ.  

Σελειϊνοντασ τθν παραγωγι, μελετάται ο μθχανιςμόσ τθσ προϊκθςθσ τόςο ςτουσ 

αγοραςτζσ όςο και ςτουσ μεςολαβθτζσ πωλθτζσ. το ςτάδιο αυτό, 

πραγματοποιείται θ ειςαγωγι του νζου προϊόντοσ ςτθν αγορά και παρατθροφνται 

οι αντιδράςεισ όλων των ομάδων που δρουν ςτα πλαίςια τθσ οικονομίασ, είτε απ’ 

τθν πλευρά τθσ προςφοράσ (χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ), είτε τθσ ηιτθςθσ 

(κατανάλωςθ)(Cooper, 2008). 

Ωςτόςο, θ επιτυχία αυτοφ του ςταδίου δεν κεωρείται πάντα δεδομζνθ. Θ 

επιχειρθςιακι εμπειρία ζχει υποδείξει πολλά παραδείγματα, κατά τα οποία μια 

καινοτομία ζχει αποτφχει ακριβϊσ ς’ αυτό το ςτάδιο, εξαιτίασ λανκαςμζνων 

υπολογιςμϊν που ζχουν ςθμειωκεί ςε προθγοφμενα ςτάδια. Είναι φανερό ότι μια 

τζτοια αποτυχία ςυνεπάγεται τεράςτιο κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ, τόςο ςε χριμα 

όςο και ςε δυνάμεισ και χρόνο. Αναγκάηεται είτε να εγκαταλείψει εντελϊσ τθν 

καινοτομικι προςπάκεια, είτε να ξαναγυρίςει ςε προθγοφμενα ςτάδια, με ςκοπό 

τθν επιςιμανςθ των λακϊν και τον επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων (Zyzlavsky, 

2013). 

Θ καινοτομία είναι ςίγουρα κάκε φορά διαφορετικι και κάκε καινοτομία κεωρείται 

εξ’ οριςμοφ πρωτοποριακι. Παρ’ όλεσ όμωσ τισ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο τθσ 

κακεμιάσ, θ διαδικαςία που ακολουκείται, ϊςτε αυτι να υλοποιθκεί και να ζχει 

αποτελεςματικι εφαρμογι ςτθν επιχείρθςθ, είναι ωσ ζνα ςθμείο οριςμζνθ και τα 

ςτάδιά τθσ ςχεδόν προκακοριςμζνα.  

Γ. Πωσ θ τεχνολογία μπορεί να δώςει λφςεισ 

Θ τεχνολογία είναι ζνα από τα πολλά εργαλεία που χρθςιμοποιοφν οι οργανϊςεισ 

για να βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Θ όλθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων περιλαμβάνει τθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ δεδομζνων και ςτθ 

ςυνζχεια τθν παρουςίαςθ λφςεων που διορκϊνουν ζνα κζμα ςτθν επιχείρθςθ. Θ 
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λιψθ αποφάςεων περιλαμβάνει τα εργαλεία που βοθκοφν τθ διοίκθςθ και το 

υπόλοιπο προςωπικό να επιλζξει τι πρζπει να κάνει κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι δφο ζννοιεσ φαίνονται ανεξάρτθτεσ από 

μερικοφσ ανκρϊπουσ, αλλά υπάρχει ςτενι ςχζςθ επίλυςθσ προβλθμάτων και λιψθσ 

αποφάςεων μεταξφ τουσ. 

Προγραμματιςμόσ Επιχειρηματικϊν Πόρων 

Πολλοί προγραμματιςτζσ λογιςμικοφ προγραμματιςμοφ των επιχειρθματικϊν 

πόρων ςχεδιάηουν όλο και περιςςότερο λογιςμικό για να καλφψουν τισ ανάγκεσ των 

μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Οι περιςςότερεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ ιδθ 

χρθςιμοποιοφν το ERP (το οποίο αναλφεται ςε επόμενο κεφάλαιο) για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων απόδοςθσ μεταξφ διαφόρων τμθμάτων, όπωσ θ λογιςτικι, θ 

χρθματοδότθςθ, θ καταςκευι και οι πωλιςεισ. Όπου υπάρχει ςυμφόρθςθ ςτθν 

επιχειρθματικι διαδικαςία, θ διοίκθςθ λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με τον τρόπο 

επίλυςθσ του προβλιματοσ. Ομοίωσ, μια μικρι επιχείρθςθ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει μια μειωμζνθ ζκδοςθ ενόσ προγράμματοσ ERP για να ςυντονίςει τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ.  

Σo ςφςτθμα«Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ Πόρων»(“Enterprise Resource Planning» - 

ERP) είναι ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα για ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ,το οποίο 

ενςωματϊνει και διαχειρίηεται όλεσ τισ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ ςε ολόκλθρθ 

τθν επιχείρθςθ. Είναι ζνα επιχειρθςιακό λογιςμικό που επιτρζπει ςε μια επιχείρθςθ 

να αςχολείται με τθν αποτελεςματικι χριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων όπωσ θ 

χρθματοδότθςθ, οι ανκρϊπινοι πόροι και τα υλικά, παρζχοντασ μια ολοκλθρωμζνθ 

λφςθ, για όλεσ τθσ ανάγκεσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν τθσ επιχείρθςθσ (Nah & 

Zuckweiler, 2003). Πράγματι, πολλζσ μελζτεσ ζχουν αναγνωρίςει πολλζσ ςθμαντικζσ 

ευκαιρίεσ και οφζλθ από τα ςυςτιματα ERP που παρζχονται ςτισ επιχειριςεισ. 

Επιπλζον, το ERP αναπτφςςει τισ επιδόςεισ μιασ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτθν 

οργάνωςθ (Gardiner et al., 2002). Παράλλθλα, το ςφςτθμα ERP ενςωματϊνει τισ 

περιςςότερεσ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και ςυναινεί ςτθν πρόςβαςθ ςε βάςθ 

δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο. Επίςθσ, πολλά οφζλθ άυλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων που μια επιχείρθςθ μπορεί να επωφελθκεί από τθν εφαρμογι ενόσ ERP, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ευτυχίασ των πελατϊν, τθ βελτίωςθ των 
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επιδόςεων των προμθκευτϊν, τθν καλφτερθ ευελιξία, το μειωμζνο κόςτοσ 

ποιότθτασ, τθν αφξθςθ τθσ αξίασ των πόρων και τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ των 

πλθροφοριϊν (Siriginidi, 2000).  

Σα ςυςτιματα ERP μποροφν να βοθκιςουν ςτθν καινοτομία και ςτο ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. Ωςτόςο, ταςυςτιματα ERP ζχουν κάποια μειονεκτιματα. Για 

παράδειγμα, θ χαμθλι αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ εντόσ 

μιασ επιχείρθςθσ και οι ευκφνεσ του πωλθτι για τεχνικά προβλιματα που 

εμπίπτουν ςτουσ όρουσ των ςυμβάςεων ςυντιρθςθσ κεωροφνται ςθμαντικά 

προβλιματα. Επίςθσ, τα ζργα ERP ζχουν τθν τάςθ να είναι μεγάλα, πολφπλοκα και 

δαπανθρά (Mabert et al., 2001). Επιπλζον, θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ ERP 

απαιτεί μακροχρόνια δζςμευςθ από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ ι τμιμα 

πλθροφορικισ μιασ εταιρείασ. Κακϊσ, το ςφςτθμα περιλαμβάνει τμιματα ςε ζναν 

οργανιςμό που τείνει να κάνει αλλαγζσ ςε διάφορεσ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ. 

φμφωνα με τουσ Shang και Seddon (2002), θ εφαρμογι ςυςτθμάτων ERP απαιτεί 

νζεσ διαδικαςίεσ, κατάρτιςθ προςωπικοφ και υποςτιριξθ τόςο από τεχνικό όςο και 

από διοικθτικό επίπεδο, ζτςι ϊςτε θ ανϊτερθ διοικθτικι ομάδα τθσ εταιρείασ να 

εργάηεται για να αυξιςει τθ χριςθ τθσ ςτθν επιχείρθςθ, επαναπροςδιορίηοντασ τθν 

εκπαίδευςθ τισ μεκόδουσ και τθν τροποποίθςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν 

για τθν καλφτερθ προςαρμογι του ςυςτιματοσ. 

Εργαλεία ςυνεργαςίασ 

Πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν πολλζσ τοποκεςίεσ που λειτουργοφν ανεξάρτθτα θ μια 

από τθν άλλθ. Μερικζσ φορζσ ονομάηεται υποκατάςτθμα, οι διαχειριςτζσ και το 

προςωπικό ςε αυτζσ τισ εγκαταςτάςεισ χρειάηονται εργαλεία που βοθκοφν τθν 

τοποκεςία να παραμείνει ςτθν ίδια ςελίδα με επιχειρθματικζσ πρακτικζσ και 

πολιτικζσ που παραδίδονται από το διευκυντι. Οι πελάτεσ αναμζνουν ζνα ενιαίο 

επίπεδο εξυπθρζτθςθσ από μια επιχείρθςθ που φζρει ζνα όνομα, ανεξάρτθτα από 

τθ φυςικι κζςθ. Σα εργαλεία λογιςμικοφ ςυνεργαςίασ μποροφν να λφςουν το 

πρόβλθμα τθσ παροχισ βοικειασ ςε αρκετζσ τοποκεςίεσ μικρϊν επιχειριςεων για 

τθ διεξαγωγι επιχειριςεων για λογαριαςμό μιασ μεγαλφτερθσ εταιρικισ οντότθτασ. 

Αντί ενόσ διαχειριςτι περιοχισ ι αντιπροζδρου που ςπαταλά χρόνο και χριμα 

ταξιδεφοντασ ςε κάκε τοποκεςία για να εξαςφαλίςει τθ ςυμμόρφωςθ των 
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επιχειριςεων, όλα τα υποκαταςτιματα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 

τθλεδιάςκεψθ ι τθλεοπτικι εκπομπι. ε αυτζσ τισ ρυκμίςεισ, τα προβλιματα 

τίκενται υπόψθ όλων των εμπλεκομζνων και οι αποφάςεισ λαμβάνονται ςυνικωσ 

μετά από ψθφοφορία. 

Σα «υςτιματα Επικοινωνιϊν Γραφείου» (“Office Communication Systems” – OCS) 

βαςίηοντα ςτα δίκτυα των υπολογιςτϊν  και ωσ ςτόχο ζχουν τθν να διευκολφνουν 

τθν μεταφορά και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, κατά βάςθ για το εςωτερικό 

περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ. Αλλά και για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με το 

εξωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ, όπωσ με τουσ προμθκευτζσ ι τουσ πελάτεσ 

(Τψθλάντθσ, 2001). 

Με τα ςφγχρονα «υςτιματα Επικοινωνιϊν Γραφείου» μποροφν να παραχκοφν, να 

αποκθκευτοφν, να διαμορφωκοφν, να επεξεργαςτοφν και να διακινθκοφν οι 

πλθροφορίεσ ςε διάφορεσ μορφζσ (όπωσ, ςε μορφι κειμζνου, εικόνασ και ιχου). 

Εργαλεία Ανάλυςησ Επιχειρήςεων 

Οι μεγάλεσ επιχειριςεισ μποροφν να αντζξουν οικονομικά το προςωπικό ενόσ 

ολόκλθρου τμιματοσ που αφιερϊνεται ςτθν ανάλυςθ τθσ επιχείρθςθσ. Ωςτόςο, οι 

μικρότερεσ επιχειριςεισ, αντί να προςλαμβάνουν ι να ανακζτουν ςε τρίτουσ τθ 

λειτουργία αυτι, μποροφν να χρθςιμοποιιςουν εργαλεία ανάλυςθσ επιχειριςεων 

για τθν εκκακάριςθ των δεδομζνων. Για παράδειγμα, αν θ απόδοςθ των πωλιςεων 

του προθγοφμενου μινα ι ενόσ τριμινου ιταν ανεπαρκισ, με βάςθ τθν 

επιςκεψιμότθτα των πελατϊν, ζνασ διαχειριςτισ μπορεί να ςυνδζςει τα δεδομζνα 

ςε ζνα υπολογιςτικό φφλλο για να εκτελζςει μια ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςχετικά με 

τισ μελλοντικζσ επιδόςεισ. Εάν οι πωλιςεισ αναμζνεται να πζςουν και πάλι, τότε θ 

επιχείρθςθ μπορεί να αποφαςίςει να αυξιςει τισ δαπάνεσ για τθ διαφιμιςθ για να 

λφςει αυτό το πρόβλθμα τθσ πτϊςθσ των εςόδων. 

Σφςτημα υποςτήριξησ λήψησ αποφάςεων 

Προβλζψεισ και ανθςυχίεσ ότι οι υπολογιςτζσ κα ξεπεράςουν τθν ανκρϊπινθ 

νοθμοςφνθ είναι γεγονόσ. Θ ιδζα ενόσ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ αποφάςεων δεν 

είναι καινοφργια, αλλά κακϊσ αυξάνεται θ ιςχφσ τθσ επεξεργαςίασ υπολογιςτϊν, ο 

ρόλοσ που παίηουν αυτά τα μθχανιματα βοθκά τουσ επαγγελματίεσ να λαμβάνουν 



 77 

ςθμαντικζσ αποφάςεισ ςχετικά με τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Σα 

ςυςτιματα υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν 

κατάρτιςθ των επιχειρθματικϊν δεδομζνων και ςτθν παροχι βοικειασ ςε 

επιχειριςεισ που προβλζπουν προβλιματα ι ηθτιματα που ο άνκρωποσ δεν μπορεί 

από μόνοσ του να προβλζψει ι να ςχεδιάςει (Yuan, 2011). 

τα «υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων» (“Decision Support Systems” - DSS) 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μακθματικά μοντζλα (όπωσ, μοντζλα επιχειρθςιακισ 

ζρευνασ) με ςτόχο τθν ανάλυςθ δεδομζνων για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων για 

τθν εκτίμθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων για τον προςδιοριςμό των δράςεων μια 

επιχείρθςθσ (Τψθλάντθσ, 2001). 

Μια επιχειρθματικι δράςθ ςτθν οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνα «φςτθμα 

Τποςτιριξθσ Αποφάςεων» μπορεί να είναι αποφάςεισ που αφοροφν τισ επενδφςεισ, 

προβλζψεισ ςχετικά με τισ πωλιςεισ και τισ αγορζσ προϊόντων ι ο 

προγραμματιςμόσ ςχετικά με το προςωπικό (Marin, 2008). 

Θ διαφορά ανάμεςα ςτα «υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων» και τα 

«Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ» είναι ότι τα πρϊτα είναι καταςκευαςμζνα 

για τθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν προβλθμάτων τα οποία, όμωσ, 

δεν χρθςιμοποιοφνται για τθν διεκπεραίωςθ των κακθμερινϊν λειτουργιϊν μιασ 

επιχείρθςθσ.  Άρα, τα «υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων» υλοποιοφνται και 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων και ο κφκλοσ ηωισ 

τουσ ολοκλθρϊνεται με τθ λιψθ αποφάςεων. 

Δ. ΧριςθWEBςτθνΑνάπτυξθτωνΦάςεωντθσΚαινοτομίασ 

Μζςα ςε 15 χρόνια το διαδίκτυο (Web) ζχει αναπτυχκεί από ζνα εργαλείο ομαδικισ 

εργαςίασ ςε ζνα παγκόςμιο χϊρο πλθροφόρθςθσ με περιςςότερουσ από ζνα 

διςεκατομμφριο χριςτεσ. Επί του παρόντοσ, επιςτρζφει τόςο ςτισ ρίηεσ του ωσ 

εργαλείο ανάγνωςθσ και γραφισ, και ειςζρχεται ςε μια νζα, πιο κοινωνικι και 

ςυμμετοχικι φάςθ. Αυτζσ οι τάςεισ ζχουν οδθγιςει ςτθν ζκδοςθ Web 2.0. 

Σο Web 2.0 είναι θ δεφτερθ φάςθ τθσ εξζλιξθσ των ιςτοςελίδων, προςελκφει τθν 

προςοχι των επαγγελματιϊν πλθροφορικισ, των επιχειριςεων και των χρθςτϊν 
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του διαδικτφου. Σο Web 2.0 ονομάηεται επίςθσ θ Web,  κεντρικόσ ιςτόσ, κοινόσ 

ιςτόσ, και ο ιςτότοποσ ανάγνωςθσ και εγγραφισ. Σο Web 2.0 χαρίηει ςτον ιςτό ζνα 

πιο διαδραςτικό και ςυνεργατικό τρόπο, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυλλογικι νοθμοςφνθ και παρουςιάηει νζεσ ευκαιρίεσ για τθ 

χριςθ του Web και τθν αποτελεςματικότερθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν του. Μζςα 

ςτα τελευταία χρόνια, το Web 2.0, που ενεργοποιικθκε από τισ επιτυχθμζνεσ 

κοινωνικζσ εφαρμογζσ που βαςίηονται ςε αυτό, όπωσ το MySpace, το Flickr και το 

YouTube, ζχει ςφυρθλατιςει νζεσ εφαρμογζσ που προθγουμζνωσ ιταν αδιανόθτεσ 

(Murugesan, 2014). 

Πολλζσ επιχειριςεισ αποκομίηουν ςθμαντικά οφζλθ από το Web 2.0. ε μια 

πρόςφατθ παγκόςμια ζρευνα, πάνω από τα τρία τζταρτα των ανϊτερων ςτελεχϊν 

που ςυμμετείχαν ςτθ μελζτθ ανζφεραν ότι οι τεχνολογίεσ Web 2.0 είναι 

ςτρατθγικζσ και ότι ςχεδιάηουν να αυξιςουν τισ επενδφςεισ τουσ ςε εφαρμογζσ 

Web 2.0. (Quarterly, 2007). 

Σο Web 2.0 είναι μια ςυλλογι τεχνολογιϊν, επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν και 

κοινωνικϊν τάςεων. Σο Web 2.0 είναι πιο δυναμικό και διαδραςτικό από τον 

προκάτοχό του, το Web 1.0, επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ τόςο να ζχουν πρόςβαςθ 

ςε περιεχόμενο από μια τοποκεςία Web και να το διανζμουν. Σο Web 2.0 επιτρζπει 

ςτουσ χριςτεσ να παρακολουκοφν το πιο πρόςφατο περιεχόμενο ενόσ ιςτότοπου, 

χωρίσ να επιςκζπτονται τθν πραγματικι ιςτοςελίδα. Επιτρζπει ςτουσ 

προγραμματιςτζσ να δθμιουργοφν εφκολα και γριγορα νζεσ εφαρμογζσ Web που 

αντλοφν δεδομζνα, πλθροφορίεσ ι υπθρεςίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτο 

διαδίκτυο(Murugesan, 2014). 

Πλεονετιματα Web 2.0:  

- διευκολφνει τον ευζλικτο ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων, τθ δθμιουργικι 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τισ ενθμερϊςεισ 

- παρζχει μια πλοφςια διεπαφι χριςτθ 

- διευκολφνει τθ δθμιουργία και τθν τροποποίθςθ ςυνεργατικοφ 

περιεχομζνου 
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- κακιςτά δυνατι τθ δθμιουργία νζων εφαρμογϊν επαναχρθςιμοποιϊντασ και 

ςυνδυάηοντασ διαφορετικζσ εφαρμογζσ ςτο διαδίκτυο ι ςυνδυάηοντασ 

δεδομζνα και πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ 

- δθμιουργεί κοινωνικά δίκτυα για άτομα με κοινά ενδιαφζροντα 

- υποςτθρίηει τθ ςυνεργαςία και ςυμβάλλει ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ ςυλλογικισ 

νοθμοςφνθσ 

 

Κατά τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν, αυτόσ που αναπτφςςει τθν 

εφαρμογι πρζπει ςυχνά να κάνει τθ ςθμαντικι και μθ αναςτρζψιμθ απόφαςθ τθσ 

πλατφόρμασ υλοποίθςθσ τθσ λφςθσ (Taudes, 2000).  

Οι πιο κοινζσ επιλογζσ είναι θ επιφάνεια εργαςίασ ι θ διαδικτυακι πλατφόρμα. Θ 

ανάπτυξθ εφαρμογϊν για το διαδίκτυο (Web) ζχει δει αυξανόμενο μερίδιο ςτα 

ςυνολικά ζργα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Ωςτόςο, οι εφαρμογζσ του 

διαδικτφου δεν αποδίδουν ικανοποιθτικά τθν εφαρμογι του παραδοςιακοφ 

μοντζλου κφκλου ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων (Gellersen&Gaedke, 1999).  

Θ παραδοςιακι προςζγγιςθ απαιτεί επίςθσ αρκετό χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ 

ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ ςτο διαδίκτυο. Τπάρχουν διάφοροι τφποι εφαρμογϊν 

ιςτοφ. Οριςμζνεσ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ παρζχουν οργανωτικι λειτουργικότθτα, 

μερικζσ ζχουν ςχεδιαςτεί για διαλογικά εργαλεία, άλλεσ για επικοινωνιακό διάλογο 

και άλλεσ για παρουςίαςθ πλθροφοριϊν και γραφθμάτων (Lang, 2009).  

Σο Internet και ιδιαίτερα οι νζεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ που 

προςφζρει το Web 2.0 ζχουν ανατρζψει τα επιχειρθςιακά μοντζλα ςε πολλοφσ 

κλάδουσ. Μάλιςτα, θ αξιοποίθςθ των εργαλείων που εντάςςονται ςτθ 2θ γενιά του 

παγκόςμιου θλεκτρονικοφ ιςτοφ, όπωσ αναλφονται παρακάτω, ζχουν δθμιουργιςει 

ζνα εντυπωςιακό και πιο δυναμικό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ καινοτόμα; 

επιχειρθματικότθτασ ςτο Διαδίκτυο ι τθν αξιοποίθςι του από εταιρίεσ με φυςικι 

παρουςία (Σραπεηάνογλου, Β., 2010). 
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Πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ 

Τπάρχουν πολλζσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ που βαςίηονται ςτο Web, οι οποίεσ 

αποδεικνφουν τα κεμζλια τθσ ζννοιασ του Web 2.0 και ιδθ χρθςιμοποιοφνται ςε 

κάποιο βακμό ςτθν εκπαίδευςθ. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ δεν είναι αυτζσ κακαυτζσ, 

αλλά οι υπθρεςίεσ ι οι διεργαςίεσ χρθςτϊν που καταςκευάηονται χρθςιμοποιϊντασ 

τα δομικά ςτοιχεία των τεχνολογιϊν και τα ανοικτά πρότυπα που υποςτθρίηουν το 

Διαδίκτυο και τον Παγκόςμιο Λςτό (Web). Αυτά περιλαμβάνουν blogs, wikis, 

υπθρεςίεσ κοινισ χριςθσ πολυμζςων, παραγωγι περιεχομζνου, και υπθρεςίεσ 

προςκικθσ ετικετϊν περιεχομζνου. Πολλζσ από αυτζσ τισ διαδικτυακζσ είναι 

ςχετικά ϊριμεσ, ζχοντασ χρθςιμοποιθκεί εδϊ και αρκετά χρόνια, παρόλο που 

προςτίκενται τακτικά νζα χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 

πολλζσ από αυτζσ τισ νεϊτερεσ τεχνολογίεσ είναι αλλθλουχίεσ, δθλαδι κάνουν 

χριςθ των υπαρχουςϊν υπθρεςιϊν. 

Blogs 

Ζνα blog είναι ζνα ιςχυρό αμφίδρομο εργαλείο επικοινωνίασ που βαςίηεται ςτο 

Web. Ζνα blog είναι ζνασ ιςτότοποσ ςτον οποίο οι άνκρωποι μποροφν να ειςάγουν 

τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ, τισ προτάςεισ και τα ςχόλιά τουσ. Σα Blogentries, επίςθσ 

γνωςτά ωσ αναρτιςεισ ιςτολογίου, είναι καταςκευαςμζνα ςε ςτυλ περιοδικϊν και 

ςυνικωσ εμφανίηονται με αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά. Μια καταχϊρθςθ 

ιςτολογίου μπορεί να περιζχει κείμενο, εικόνεσ ι ςυνδζςμουσ ςε άλλα ιςτολόγια 

και ιςτοςελίδεσ, κακϊσ και ςε άλλα μζςα που ςχετίηονται με το κζμα τθσ. Σα 

περιςςότερα ιςτολόγια περιζχουν κυρίωσ κείμενα, αλλά μερικά περιζχουν και 

φωτογραφίεσ (photoblog ι photolog), βίντεο (videoblogor vlog), ιχο (podcast). Ζνα 

blog που γράφεται από μια κινθτι ςυςκευι, όπωσ ζνα κινθτό τθλζφωνο ι ζνα PDA, 

ονομάηεται mblog και το blogging ςε πραγματικό χρόνο είναι γνωςτό ωσ 

liveblogging. Ζνα blog μπορεί να είναι ιδιωτικό (εςωτερικό ςε ζναν οργανιςμό) ι 

δθμόςιο(Murugesan, 2014). 

Οι καταχωριςεισ ςτο blog ςυνικωσ αποτελοφνται από τίτλο, ςϊμα, permalink 

(μόνιμοσ ςφνδεςμοσ), μετά θμερομθνία, ςχόλια, κατθγορία ι ετικζτα. Επίςθσ, 

υπάρχει και θ δυνατότθτα να ειδοποιεί άλλο blog. 
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Θ blogosphere (ι blogsphere) περιλαμβάνει όλα τα blogsas ςε μια κοινότθτα ι ζνα 

κοινωνικό δίκτυο. Πολλά ιςτολόγια είναι αλλθλοςυνδεδεμζνα, μερικά πιο πυκνά 

από άλλα, κακϊσ οι bloggers διαβάηουν άλλεσ καταχωριςεισ blog που ςυνδζονται 

με αυτοφσ και αναφζρουν τα δικά τουσ blogs. Οι bloggers δθμοςιεφουν επίςθσ 

ςχόλια ςτισ καταχωριςεισ ενόσ άλλου blog. Ζνα blogroll είναι μια λίςτα ςυνδζςμων 

blogger με άλλα blogs ι ιςτότοπουσ που διαβάηει. 

Επιπλζον, τα ιςτολόγια είναι εφκολο να βρεκοφν. Μπορεί να γίνει μια αναηιτθςθ 

ςτισ αναρτιςεισ του ιςτολογίου με διάφορα κριτιρια, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

κζματοσ και του ςυντάκτθ, χρθςιμοποιϊντασ μθχανζσ αναηιτθςθσ ιςτολογίου. 

Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ μποροφν να παρακολουκιςουν τισ 

διαςυνδζςεισ μεταξφ των bloggers και των blog rank, ανάλογα με τον αρικμό των 

ιςτοτόπων που ςυνδζονται με αυτά. 

Οι επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν τα blogs για να ςυνδεκοφν και να ςυνεργαςτοφν με 

τουσ πελάτεσ, τουσ υπαλλιλουσ και το ευρφ κοινό. 

Wikis 

Ζνα wiki είναι ζνα απλό αλλά ιςχυρό ςφςτθμα ςυνεργαςίασ (ςυγγραφισ 

περιεχομζνου) που βαςίηεται ςτο Web για τθ δθμιουργία και τθν επεξεργαςία 

περιεχομζνου. Επιτρζπει ςε οποιονδιποτε να προςκζςει ζνα νζο άρκρο ι να 

ανακεωριςει ζνα υπάρχον άρκρο μζςω ενόσ προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο Web 

(Σραπεηάνογλου, Β., 2010). Οι χριςτεσ μποροφν επίςθσ να παρακολουκιςουν τισ 

αλλαγζσ που ζγιναν ςε ζνα άρκρο. Ο όροσ wiki προζρχεται από τθ λζξθ wikiwiki τθσ 

Χαβάθσ, που ςθμαίνει γριγορθ ι γριγορθ. Θ Wikipediaείναι επίςθσ ζνα 

wiki(Murugesan, 2014). 

Οι λειτουργίεσ ενόσwiki περιλαμβάνουν: 

- Μια γλϊςςα ςιμανςθσ wiki.  

Σο "Wikitext" παρζχει ζναν ςφντομο τρόπο μορφοποίθςθσ κειμζνου και 

ςφνδεςθσ εξωτερικϊν εγγράφων και περιεχομζνων. 

- Απλι δομι τοποκεςίασ και πλοιγθςθ.  
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Οι ςυνειςφζροντεσ μποροφν να δθμιουργιςουν νζεσ ςελίδεσ και να 

ςυνδζςουν εφκολα μια ςελίδα ςε μια άλλθ. Επειδι θ ιεραρχία και θ δομι 

του ιςτολογίου είναι ςωςτά δομθμζνθ, θ πλοιγθςθ είναι απλι. 

- Απλι χριςθ.  

Όταν ηθτείται μια ςελίδα wikitext, το λογιςμικό wiki μετατρζπει το markup 

wiki ςε HTML και δθμιουργεί ςυνδζςμουσ μεταξφ ςελίδων και περιτυλίγει 

αυτό το μετατρεπόμενο περιεχόμενο ςε ζνα πρότυπο για να ςυνεπι ςε όλεσ 

τισ ςελίδεσ του wiki. 

- Τποςτθρίηει πολλοφσ χριςτεσ. 

Οι υπερςφνδεςμοι ςε ςελίδεσ μζςα ςτο wiki δθμιουργοφνται αυτόματα.Σο 

λογιςμικό του Wiki κάνει ςυνδζςεισ με βάςθ τον τίτλο τθσ ςελίδασ, οπότε ο 

ςυγγραφζασ δεν χρειάηεται να γράψει, να κυμάται ι να πλθκτρολογεί 

μεγάλεσ διευκφνςεισ URL για να ςυνδζει μια ςελίδα με μια άλλθ ςελίδα. 

Μπορεί να γράψει ι να επεξεργαςτεί το κείμενο και δθμοςιεφςει χωρίσ 

επιτιρθςθ ι ζγκριςθ. Σο περιεχόμενο ςε ζνα wiki διοικείται μζςω τθσ 

παρακολοφκθςθσ των αλλαγϊν και τθσ ικανότθτασ του wiki να επιςτρζψει ςε 

προθγοφμενθ ζκδοςθ και να αποτρζψει το spam. Μπορεί επίςθσ να ελζγχει 

τθν πρόςβαςθ και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν εάν απαιτοφνται  

- Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ.  

Μπορεί να γίνειαναηιτθςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ι κζματα μζςα 

ςε ζνα wiki με τθ χριςθ ςυναφϊν λζξεων-κλειδιϊν. 

 

Σο Wiki προςφζρει αςφγχρονθ ςυμβολι από μια ομάδα ανκρϊπων που βρίςκονται 

ςε διαφορετικζσ γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ, εξαιρετικά μζςα για να ςχολιάςουν 

πλθροφορίεσ ι να ςυηθτιςουν ηθτιματα, μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα και 

παραγωγικότθτα ςτθν επικοινωνία ςε ςφγκριςθ με «Ανταλλαγι μθνυμάτων 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου», υποςτιριξθ για τθν αξιοποίθςθ τθσ δφναμθσ των 

διαφορετικϊν ατόμων για τθ δθμιουργία ςυνεργατικϊν ζργων, κεντρικά, κοινά 

αποκετιρια γνϊςεων και εγγράφων για όλεσ τισ πτυχζσ του ςχεδιαςμοφ, τθσ 

ανάπτυξθσ, τθσ υλοποίθςθσ, τθσ ςυντιρθςθσ, και τθ διαχείριςθ και υποςτιριξθ για 



 83 

τθν εξζλιξθ, επζκταςθ και βελτίωςθ του περιεχομζνου με τθν πάροδο του 

χρόνου(Murugesan, 2014). 

 

Σο φαινόμενο τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ μζςω διαδικτφου ςτακερά επίκαιρο, λόγω 

τθσ δυναμικισ του εξζλιξθσ, είναι ηιτθμα που ζχει απαςχολιςει ζντονα το 

κοινωνικό γίγνεςκαι αλλά και τθν επιςτθμονικι κοινότθτα τα τελευταία χρόνια. 

Παρατθροφμε, λοιπόν, ολοζνα και περιςςότεροι χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν, 

τελευταία, διάφορα διαδικτυακά εργαλεία, για να δθμιουργιςουν και να 

μοιραςτοφν πλθροφορίεσ, αρχεία και περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο. Σα εργαλεία αυτά 

που αναφζρονται ωσ Κοινωνικά Μζςα Επικοινωνίασ (Social Media) αποτελοφν τισ 

νζεσ τεχνολογίεσ κι εφαρμογζσ του λεγόμενου υμμετοχικοφ Παγκόςμιου Λςτοφ 

Δεφτερθσ Γενιάσ (Web 2.0).  

Αναλυτικότερα, οι νζεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και τα εργαλεία που 

περιγράφονται ςυνοπτικά από τον όρο Web 2.0. επιτρζπουν, διευκολφνουν και 

ενιςχφουν τθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτθν παραγωγι υλικοφ. ιμερα, οι χριςτεσ 

δεν είναι απλά πακθτικοί δζκτεσ που ςυλλζγουν τθν πλθροφορία που τουσ 

διατίκεται, αλλά αντίκετα ςυμμετζχουν ενεργά και αλτρουιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ 

και διαχείριςθ των πλθροφοριϊν του παγκόςμιου ιςτοφ. Χάρθ ς’ αυτι τθ δυναμικι 

καινοτομία του Web 2.0 που αναδεικνφεται, προκφπτουν νζεσ δυνατότθτεσ ςτθν 

επικοινωνία και ςυναλλαγι τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτον επιχειρθματικό τομζα. 

Πλζον, θ χριςθ του διαδικτφου ςε ολοζνα και περιςςότερεσ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ είναι αναμφιςβιτθτο γεγονόσ που δίνει ςτθν εξζλιξι του μια άλλθ 

δυναμικι.  

Σθν εποχι λοιπόν, του αλλθλεπιδραςτικοφ (interactive) internet, οι δυναμικζσ 

επιχειριςεισ δεν μποροφν να βαςίηονται ςε ςτατικά sites. Αντίκετα, χρθςιμοποιοφν 

νζεσ τεχνικζσ και τεχνολογίεσ που κάνουν το internet ζνα πανίςχυρο εργαλείο, 

δθμιουργϊντασ νζεσ προκλιςεισ. Αυτζσ οι νζεσ τεχνολογίεσ ςυνδράμουν ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ με το κοινό δθμιουργϊντασ ζνα ευρφ φάςμα δυνατοτιτων 

επικοινωνίασ, διείςδυςθσ και ανάπτυξθσ καινοτόμων δράςεων.\ 
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Ε. ΧριςθΠςτθνΑνάπτυξθτωνΦάςεωντθσΚαινοτομίασ   

Πίνακας 1: Σσμβολή Πληροθοριακών Σσζηημάηων ζηα ζηάδια ηης καινοηομίας 

ΣΑΔΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΕΙΔΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΣΘΜΑΣΩΝ 

ΠΩ ΑΤΣΑ ΣΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 

ΤΠΟΣΘΡΙΗΟΤΝ ΣΑ ΣΑΔΙΑ 

ΣΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Αναγνϊριςθ τθσ ιδζασ Διαδικτυακζσ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ 

Εντοπιςμόσ υπάρχουςασ 

ιδζασ και εμπλουτιςμόσ 

Λογιςμικά ςυνεργαςίασ Επικοινωνία των 

ςυμμετεχόντων μζςω 

διαδικτυακισ κοινότθτασ για 

τθν ανταλλαγι απόψεων.  

Εκτίμθςθ τθσ ιδζασ Λογιςμικό απεικόνιςθσ τθσ 

κεωρίασ των αλλαγϊν 

Προςδιοριςμόσ και ερμθνεία 

υποκζςεων για τθν 

υλοποίθςθ μιασ καινοτόμου 

ιδζασ. 

χεδιαςμόσ, ανάπτυξθ & 

ζλεγχοσ τθσ ιδζασ 

Πλθροφοριακά ςυςτιματα 

νομοκετικοφ περιεχομζνου 

Ζλεγχοσ νόμων και 

νομοκετικϊν πλαιςίων. 

Λογιςμικό 

Χρονοπρογραμματιςμοφ 

Για τον προςδιοριςμό του 

χρόνου υλοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν. 

Παραγωγι & προϊκθςθσ τθσ 

ιδζασ ςτθν αγορά 

Λογιςμικό 

προγραμματιςμοφ πόρων 

(ERP) 

Για τθν διαχείριςθ των 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 

και τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων απόδοςθσ 

μεταξφ διαφόρων τμθμάτων 

(λογιςτικι, χρθματοδότθςθ, 

καταςκευι και πωλιςεισ)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ 

Α. υηιτθςθ και ςυμπεράςματα 

Θ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ εργαςίασ βαςίςτθκε ςτθν ζρευνα και 

τθν αναςκόπθςθ ςε ελλθνικζσ και ξζνεσ βιβλιογραφικζσ και διαδικτυακζσ πθγζσ. 

Από τθ ςυςτθματικι ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει ζλλειψθ ςε δθμοςιεφματα 

και βιβλία ςχετικά με το ρόλο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν 

πραγματοποίθςθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ. Οι περιςςότερεσ ζρευνεσ ζχουν γίνει μόνο 

για τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ μιασ καινοτόμασ ιδζασ ι για τθν καινοτομία των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

Ζτςι, για να προκφψει το ςυμπζραςμα ότι πλθροφοριακά ςυςτιματα μποροφν 

βοθκιςουν ςτθν πραγματοποίθςθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ, θ ανάλυςθ ξεκίνθςε από 

το μθδζν. Δθλαδι, από το τι είναι καινοτομία και τι πλθροφοριακό ςφςτθμα.  Για να 

προκφψει ζνα αςφαλζσ ςυμπζραςμα, θ καινοτόμα ιδζα αντιμετωπίςτθκε ωσ μια 

επιχειρθματικι ιδζα, κακϊσ τα βιματα για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμπίπτουν με αυτά 

του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

Από τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ δεν εντοπίςτθκε ζνασ κοινόσ οριςμόσ για τθν 

ζννοιασ τθσ καινοτομίασ. φμφωνα με μια από αυτζσ θ καινοτομία μπορεί να 

διαχωριςτεί ςε τζςςερισ κατθγορίεσ, τθν καινοτομία προϊόντοσ, τθν καινοτομία 

διαδικαςίασ, τθν καινοτομία μάρκετινγκ και τθν οργανωςιακι καινοτομία. 

Αναμφίβολα όμωσ ςθματοδοτεί κάτι το οποίο είναι καινοφριο και χριςιμο. 

Θ διαδικαςία για τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ μπορεί να μοιάηει ωσ κάτι 

απλό, όμωσ είναι μια περίπλοκθ διαδικαςία, αφοφ περιλαμβάνει το προςδιοριςμό 

του προβλιματοσ. Ο προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ μπορεί να κακορίςειτισ 

προτεραιότθτεσ κατά τον προχπολογιςμό και τθ δθμιουργία του 

χρονοδιαγράμματοσ. Ουςιαςτικά, με τον οριςμό του προβλιματοσ κα προκφψουν 

τα ςτοιχεία που είναι πραγματικά απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ. 

Ο ςχεδιαςμόσ για τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου είναι απαραίτθτοσ για να 

πραγματοποιθκεί με επιτυχία μια καινοτόμαιδζα. Επίςθσ, οςχεδιαςμόσ τθσ 

υλοποίθςθσ μπορεί να μειϊςει τθν πικανότθτα αποτυχίασ. Παρόλο που το ςχζδιο 
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υλοποίθςθσ μπορεί να είναι ζνα ζγγραφο το οποίο καταςκευάςτθκε με μια απλι 

τεχνολογία, υπάρχουν διακζςιμα πολλά εργαλεία λογιςμικοφ τα οποία μποροφν να 

βοθκιςουν ςτθν παρακολοφκθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ προόδου. 

Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα μποροφν προςφζρουν πολλά οφζλθ ςτθν 

πραγματοποίθςθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ και γενικότερα ςε μια επιχείρθςθ, αφοφ, 

μποροφν να επεξεργαςτοφν τα δεδομζνα με ταχφτθτα και ακρίβεια. Ζτςι, με τθν 

χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων δεν χρειάηεται οι άνκρωποι να εκτελοφν 

επαναλαμβανόμενεσ διαδικαςίεσ.Επίςθσ ζχουν τθν ικανότθτα να αποκθκεφουν 

μεγάλο όγκο δεδομζνων ςε αποκθκευτικά μζςα με χαμθλό κόςτοσ. 

Παράλλθλα, με τθ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων επιτυγχάνεται θ 

ταχφτατθ επικοινωνία ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ, είτε τοπικζσ είτε απομακρυςμζνεσ, 

προςφζροντασ τθ δυνατότθτα για ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο, 

ζτςι μπορεί να επιτευχκεί θ κατανομι των εργαςιϊν ςε μια επιχείρθςθ. Φυςικά, 

εκτόσ από τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν υπάρχει και θ δυνατότθτα τθσ άμεςθσ 

πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ανά πάςα ςτιγμι. 

Ακόμθ, με τθ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων επιτυγχάνεται ο ςυντονιςμόσ 

των ατόμων μιασ επιχείρθςθσ, αφοφ υπάρχουν εργαλεία τα οποία επιτρζπουν τθ 

ςυνεργαςία κατά τθν εξζλιξθ μιασ εργαςίασ, αλλά και τθν ενθμζρωςθ για τθν 

πορεία τθσ ςε όλα τα άτομα και τα τμιματα τθσ επιχείρθςθσ άμεςα. 

Θ υποςτιριξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για τθ λιψθ αποφάςεων ςε 

λειτουργικό, τακτικό και ςτρατθγικό επίπεδο είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα 

πλεονεκτιματα που προςφζρονται ςε μια επιχείρθςθ. Βζβαια τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τθν αυτοματοποίθςθ και τθ 

βελτίωςθ των ροϊν και γενικότερα των κακθμερινϊν ροϊν εργαςίασ. 

Σζλοσ, με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα μια επιχειριςει μπορεί να αξιοποίθςθ 

καλφτερα τα πολφτιμα δεδομζνα τθσ. Είναι ςθμαντικό για μια επιχείρθςθ να 

διατθρεί τθ γνϊςθ, τθν κουλτοφρα και τα δεδομζνα τθσ. 

Τπάρχουν πολλά είδθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων όπου το κακζνα από αυτά 

εξυπθρετεί διαφορετικοφσ ςκοποφσ. Μερικοί από αυτοφσ του τφπουσ είναι τα 
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«υςτιματα Επεξεργαςίασ υναλλαγϊν», τα «Πλθροφοριακά υςτιματα 

Διοίκθςθσ», «υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων», τα «Ζμπειρα υςτιματα», τα 

«υςτιματα Πλθροφόρθςθσ Ανϊτατων τελεχϊν», και τα «υςτιματα 

Επικοινωνιϊν Γραφείου». 

Όπωσ ιταν αναμενόμενο υπάρχουν και πολλά διακζςιμα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα ςτθν αγορά. Θ επιλογι του κατάλλθλου λογιςμικοφ εξαρτάται από τισ 

ανάγκεσ του προβλιματοσ. Δθλαδι, το αν κα αγοραςτεί ι κα καταςκευαςτεί ζνα 

λογιςμικό εξαρτάται από τισ δυνατότθτεσ και τθ διακεςιμότθτα των εςωτερικϊν 

προγραμματιςτϊν αλλά και από τον προχπολογιςμό. Επίςθσ, παρόλο που μπορεί 

να επιλεγεί ζνα εργαλείο με ιδιαίτερεσ λειτουργίεσ, κα είναι άςκοπο (και ίςωσ 

ακόμθ και να μειϊςει τθν επιτυχία του ζργου) εάν είναι πολφ δφςκολο να το 

χρθςιμοποιιςει ι να το μάκει θ ομάδα. 

τον ακόλουκο πίνακα (Πίνακασ 1) ςυνοψίηεται θ ςυμβολι των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων ςτα ςτάδια τθσ καινοτομίασ. Αναλυτικότερα, το πρϊτο ςτάδιο ςτθν 

υλοποίθςθ μιασ καινοτόμασ ιδζασ είναι θ αναγνϊριςθ τθσ ίδιασ τθσ ιδζασ, όπου ο 

εντοπιςμόσ υπαρχουςϊν ιδεϊν και ο εμπλουτιςμόσ τθσ ιδζασ μπορεί να γίνει μζςω 

των διαδικτυακϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ, επιπλζον ςε αυτό το ςτάδιο μποροφν να 

ςυνειςφζρουν τα λογιςμικά ςυνεργαςίασ ϊςτε να επιτευχκεί θ επικοινωνία μεταξφ 

των ςυμμετεχόντων μζςω μιασ διαδικτυακισ κοινότθτασ για τθν ανταλλαγι 

απόψεων ςχετικά με τθν ιδζα. Σο δεφτερο ςτάδιο είναι θ εκτίμθςθ τθσ ιδζασ, 

δθλαδι να προςδιοριςτοφν και να ερμθνευτοφν οι υποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

καινοτόμασ ιδζασ, όπου θ χριςθ ενόσ λογιςμικοφ απεικόνιςθσ τθσ κεωρίασ των 

αλλαγϊν κα βοθκιςει ςτθν εξαγωγι αςφαλζςτερων ςυμπεραςμάτων. Σο επόμενο 

βιμα είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και ο ζλεγχοσ τθσ ιδζασ, όπου κα πρζπει, 

αρχικά, να γίνει ζλεγχοσ ςχετικά με τουσ νόμουσ και τα νομοκετικά πλαίςια μζςω 

των ςχετικϊν κρατικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ςτθ ςυνζχεια, με τθ χριςθ 

λογιςμικοφ χρονοπρογραμματιςμοφ να προςδιοριςτεί ο χρόνοσ υλοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν. Σζλοσ, για τθν παραγωγι και τθν προϊκθςθ τθσ ιδζασ ςτθν αφορά, κα 

ζλεγε κανείσ ότι ςιμερα είναι απαραίτθτθ θ χριςθ των λογιςμικϊν 

προγραμματιςμοφ πόρων για τθν διαχείριςθ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και τθν 
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επίλυςθ προβλθμάτων απόδοςθσ μεταξφ διαφόρων τμθμάτων (λογιςτικι, χρθματοδότθςθ, 

καταςκευι και πωλιςεισ) . 

Σελικά, τα πλθροφοριακά ςυςτιματα είναι ζνασ τρόποσ όχι μόνο για να αυξθκεί θ 

ακρίβεια τθσ παρακολοφκθςθσ των μετριςεων του ζργου και τθσ προόδου, αλλά 

και για τθν εξοικονόμθςθ χρόνου, τθ δθμιουργία ευελιξίασ και να τθν τόνωςθ τθ 

επικοινωνίασ  μεταξφ τθσ ομάδασ. 
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