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Περίληψη 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηεο πζηεκηθήο Θεσξίαο ζην ηξαηεγείν 

Ω κε έλα κνληέιν ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο (VSM ηνπ ΒΔΔR), ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε ζπζηήκαηα. θνπφο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

ηξαηεγείνπ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δηαηήξεζε κηαο εζσηεξηθήο επζηάζεηαο. ’ έλαλ 

απηφλνκν ζρεκαηηζκφ, φπσο ην ηξαηεγείν, ζα πξέπεη, γηα λα έρνπκε απνηέιεζκα, λα 

ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ πέληε βαζηθέο δηεξγαζίεο. Απηέο είλαη: 1) Δθαξκνγή, 2) 

πληνληζκφο, 3) Έιεγρνο, 4) Ννεκνζχλε, 5) Πνιηηηθή. Σν ελ ιφγσ ηξαηεγείν ζα πεξηγξαθεί θαη 

κε ηε κεζνδνινγία DCSYM (Design and Control Systemic Methodology), ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο PSM (Problem Structuring Methodology). 

Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ε ρξήζε επηπιένλ πζηεκηθψλ 

Μεζνδνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ, αλαιχνληαο ηε δπλακηθή πξνζνκνίσζε κε ηα 

ινγηζκηθά Vensim, Anylogic θαη Forio. Σέινο, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή ησλ πζηεκηθψλ 

Μεζνδνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. 

 

Αbstract 

In this thesis the application of Systems Theory in Headquarters Ω with a viable system model 

(BEER's VSM), which consists of five systems. The aim of this study is to ensure Headquarters' 

customization to the external environment and maintenance of an internal stability. In a 

standalone form, such as the Headquarters, will need to keep score, to operate in the 

environment of five key processes. These are: 1) Application, 2) Coordination, 3) Control, 4) 

Intelligence, 5) Policy. The Headquarters will be also described with DCSYM methodology 

(Design and Control Systemic Methodology), which is based on the principles of PSM (Problem 

of pricing Methodology). 

Additionally, in the context of this study the use of additional Systemic Methodologies in 

the operation of the Headquarters is studied, analyzing the dynamics simulation with Vensim, 

Anylogic, and Forio. Finally, proposals are made for applying Systemic Methodologies in the 

operations of Army's units. 
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1. Εισαγωγή 

Σν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην ηξαηφ Ξεξάο θαη ηδηαίηεξα 

ζηα ηξαηεγεία ηα νπνία εκθαλίδνπλ πνιππινθφηεηα ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηεο 

απνζηνιήο ηνπο. Σν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεη ηηο δνκέο ησλ ηξαηεγείσλ, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο 

γηα βειηηψζεηο θαη αιιαγέο. 

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη ε χπαξμε ηξαηεγηθήο κε ηελ κνξθή ελφο ζρεδίνπ δξάζεσο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ ηξαηεγείνπ. θνπφο ηεο εξγαζίαο 

απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη κεζφδνπο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κε ηελ 

ρξήζε ηεο πζηεκηθήο Πξνζέγγηζεο. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή, είκαζηε ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχκε 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, ηελ πνιππινθφηεηα, 

ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε, επεξεάδνληαο ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα παξαπάλσ γηα ην ηξαηεγείν Ω, ζα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή δχν πζηεκηθψλ 

κεζνδνινγηψλ ζηε Γνκή, ζηηο Δπηθνηλσλίεο θαη ζηνλ Έιεγρν ηνπ. Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ 

κεζνδνινγηψλ απηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ζηηο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο 

ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, θαζψο θαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο Κπβεξλεηηθήο θαη ηεο Πνιππινθφηεηαο, 

έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο, λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ πξαθηηθή αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ 

κεζνδνινγηψλ απηψλ. 

πλεπψο ζηε δηαηξηβή απηή, φπσο πξναλαθέξζεθε αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ νη δχν 

ζπζηεκηθέο κεζνδνινγίεο, ην VSM (Viable System Model) ηνπ Beer θαη ε DCSYM (Design & 

Control Systemic Methodology) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηνχλ, γηα λα πεξηγξαθεί κε ηε 

βνήζεηα ηνπο, ην ηξαηεγείν Ω. Καηφπηλ, ζα ζπγθξηζνχλ νη κεζνδνινγίεο απηέο θαη ζα 

αλαθεξζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο DCSYM, εθφζνλ 

ήδε έρεη εμεηαζηεί θαη πεξηγξαθεί ην ηξαηεγείν Ω κε ην βηψζηκν κνληέιν ηνπ Beer. ηφρνο  θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη Γηνίθεζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, κέζσ ηεο δνκήο ηνπ, θαζψο θαη ησλ θαηάιιεισλ 

ξνψλ επηθνηλσληψλ θαη ειέγρνπ κεηαμχ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Σα 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα θαη ζηηο δχν ζπζηεκηθέο κεζνδνινγίεο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά φια ηα 

παξαπάλσ.  

ην ηέινο απηήο ηεο δηαηξηβήο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεζνδνινγηψλ απηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε ρξήζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

δηεξεχλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπζηεκηθέο κεζνδνινγίεο θαη άιισλ νληνηήησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα Ηδξχκαηα, Οξγαληζκνί, Δηαηξείεο θαη Κπβεξλήζεηο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαη ε 

ρξήζε επηπιένλ πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηε Λεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ, θαζψο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε Λεηηνπξγία Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο.  
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1.1. Περιγραφή Προβλήματος 

Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα 

γίλεη ρεηξνπηαζηή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ρξήζε κεζνδνινγηψλ νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί γεληθά ε ζπζηεκηθή ζεσξία. ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαθεξζεί ην βηψζηκν κνληέιν ηνπ Βeer, γηα ην νπνίν ζα πεξηγξαθνχλ θαη ζα 

ηνληζηνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ. Καηφπηλ, ζα πεξηγξαθεί ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ηε βνήζεηα ηνπ βηψζηκνπ κνληέινπ ηνπ Βeer ρξεζηκνπνηψληαο ην 

εξγαιείν VSMOD. 

ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθεί γεληθά ε κεζνδνινγία DCSYM θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζα 

πξνζεγγηζηεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εληνπίδνληαο ηπρφλ πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο κε ζηφρν λα εμαιεηθζνχλ, πξνηείλνληαο βειηηψζεηο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ DCSYM CASE TOOL, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω.  

1.2. Μεθοδολογία Εκπόνησης 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε εζηίαζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω ηνπ ζηξαηνχ μεξάο, φπσο απηφ πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ ζπζηεκηθή επηζηήκε. Με 

ηελ ελ ιφγσ κειέηε ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαη θαιχπηνληαη θελά 

θαη αδπλακίεο. ηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν θαη ε κεζνδνινγία ηνπ βηψζηκνπ κνληέινπ ηνπ Βeer, θαζψο θαη ηεο DCSYM. ηφρνο 

είλαη λα εληνπηζηνχλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, λα αλαιπζνχλ θαη λα πξνηαζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

βειηηψζεηο. Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία ζα βνεζήζεη επηηπρψο ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ. 

1.3. Θεματολογία και Διάρθρωση 

Σν πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή ηνπνζέηεζε ηεο εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεη 

ηνλ ζθνπφ ηεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπλέρεηα. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκηθή 

ζεσξία. Δδψ ηνλίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο θαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί.  

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην βηψζηκν κνληέιν ηνπ Beer. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη νξηζκνί θαη ζπγρξφλσο πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεη ην ηξαηεγείν Ω ζχκθσλα κε ην βηψζηκν κνληέιν ηνπ Beer. 

Δπίζεο πεξηγξάθεη ην ινγηζκηθφ VSMod θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ελ ιφγσ ηξαηεγείνπ κε ηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ. Σν πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε πζηεκηθή κεζνδνινγία 

DCSYM. 
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Σν έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζρεδίαζε-αλαβάζκηζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ηε ρξήζε 

ηεο πζηεκηθήο κεζνδνινγίαο DCSYM. Σν έβδνκν θεθάιαην αλαθέξεη ηε Υξήζε ησλ 

κεζνδνινγηψλ DCSYM θαη VSMod ζηε Λεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ θαη εμάγεη βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, ην φγδνν θεθάιαην ζπλνςίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδεη ηηο πξννπηηθέο επέθηαζεο απφ ηελ έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε. Δπίζεο αλαθέξεη ηε ρξήζε επηπιένλ πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηε Λεηηνπξγία 

ηνπ ηξαηεγείνπ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ζηε Λεηηνπξγία Μνλάδσλ ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο. 

 

 

 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   12  



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   13  

2. Συστημική Θεωρία 

Ζ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηα θαηλφκελα, ηα νπνία ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπ 

θαη ζπγρξφλσο λα δψζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία ηνλ απαζρνινχζαλ, ηνλ νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ λφκσλ. Ο άλζξσπνο πξνζπαζνχζε απφ ηε κειέηε ησλ 

θαηλνκέλσλ λα εμάγεη δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ζθέςε εκθαλίζηεθε ηελ 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα θαηλφκελα θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία απαζρνινχζαλ ηνλ άλζξσπν 

άξρηζαλ λα γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθα. Οη ζπζηεκηθνί αλαιπηέο ζήκεξα έρνπλ ζηελ 

δηάζεζε ηνπο έλα πιήζνο κεζνδνινγηψλ ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε κε πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ ηξφπν. Οη κεζνδνινγίεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ αξρέο θαη λφκνπο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. Ο ζπζηεκηθφο αλαιπηήο αλάινγα κε 

ηελ έθηαζε θαη ηελ θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηιέγεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ηελ κεζνδνινγία, ε 

νπνία ζα ηνλ νδεγήζεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

2.1 Εισαγωγή 

χζηεκα είλαη έλα ζχλνιν αιιεινεμαξηψκελσλ θαη αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

δηακνξθψλνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν. Έλα θνηλσληθφ ζχλνιν γηα παξάδεηγκα είλαη έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλν βαζκφ νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο. Οη 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είλαη αλαξίζκεηνη 

επξηζθφκελνη ζε εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, φκσο είλαη αδχλαην λα είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ ε 

αληίδξαζε ελφο αλζξψπνπ σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο άιινπ. Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπζηεκηθή ζθέςε έξρεηαη λα δψζεη απάληεζε ζε εξσηήκαηα ηα νπνία 

απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν θαη ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο.  

2.2 Ιστορική Αναδρομή 

Σνλ 17
ν
 αηψλα μεθηλάεη ε εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε απφ ηνλ 

Νεχησλα. Ζ κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ ζσκάησλ απφ ηνλ Νεχησλα ζεκειίσζε δχν αλαγσγέο. Σελ 

αλαγσγή ησλ ζσκάησλ ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν νλφκαζε ζχζηεκα θαη ηελ αλαγσγή ηεο 

κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ζ δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νεχησλα κπνξνχζε 

λα εθθξαζηεί κε αιγνξηζκηθέο ζρέζεηο πνπ εμεγνχλ θαη πξνβιέπνπλ ηα θαηλφκελα. 

Σνλ 19
ν
 αηψλα ν Γάιινο Φπζηθφο Carnot πνπ κειεηνχζε ζεξκνδπλακηθή αλέπηπμε ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ Γεληθή ζεσξία πζηεκάησλ παξνπζηάζηεθε 

πεξίπνπ ην 1940 απφ ην βηνιφγν Ludwig Von Bertalanffy πνπ ππνζηήξηδε φηη ηα ζπζηήκαηα 

είλαη αλνηρηά θαη επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ Γεληθή ζεσξία πζηεκάησλ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί σο κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο ηνπ νπνίνπ κε ηελ 
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βνήζεηα ηνπ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή αξρέο θαη λφκνη πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά 

επηζηεκνληθά πεδία.  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ήδε ε Κπβεξλεηηθή κηινχζε γηα ηελ κειέηε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ειέγρνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ζηηο 

κεραλέο. Σν 1954 ν Ludwig Von Bertalanffy θαη ν νηθνλνκνιφγνο ν Kenneth Boulding ηδξχνπλ 

ηελ « Δηαηξεία γηα ηελ Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ»(Society for General Systems Theory).  

2.3. Εισαγωγικές Έννοιες Συστημικής Θεωρίας  

2.3.1. Η Έννοια του Όρου Σύστημα 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία δίλεη ζηνλ φξν ζχζηεκα νξηζκέλα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη νξηζκέλνη ζεκαληηθνί νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηνλ φξν ζχζηεκα.  

Έλα ζχζηεκα είλαη κηα νκάδα ζηνηρείσλ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Ζall θαη Fagan,1956). 

Έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ επηιεγκέλεο απφ έλαλ παξαηεξεηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ηνπο νπνίνπο πξνηηκά ή αλαθαιχπηεη ν 

παξαηεξεηήο (Αshby,1962). 

Μηα νκάδα ζπζηαηηθψλ, νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ νπνίσλ ηα ελψλνπλ ζε έλα ζχλνιν.(von 

Bertalanffy,1968).  

Tα ζπζηήκαηα είλαη γλσζηηθψο θαηαζθεπαζκέλεο νληφηεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα νπνία κεξηθψο αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα ή πξάγκαηα 

(Rosen,1986). 

Έλα ζχζηεκα νξίδεηαη σο κία νκάδα αιιειεπηδξαζηηθψλ κεξψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο 

έλα ζχλνιν πνπ δηαρσξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ δηαρσξηζηηθψλ 

(ζπλφξσλ). Έλα ζχζηεκα έρεη ηδηφηεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, αιιά 

αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο ζχλνιν. Οη ηδηφηεηεο απηέο αλαιχνληαη ζην 

πςειφηεξν επίπεδν πεξηγξαθήο (π.ρ. κηα κεραλή έρεη ηδηφηεηεο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηηο 

βαιβίδεο, ζηα πηζηφληα ή ζε θάπνην άιιν εμάξηεκά ηεο) (Klir,1991). 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο έλλνηαο «χζηεκα», απηφ 

θαλεξψλεη ηελ δπζθνιία πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο. Έλαο πιεξέζηεξνο 

νξηζκφο είλαη: 

χζηεκα είλαη έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ καδί κε ηηο ζρέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ θαζψο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο, ηα νπνία είλαη ζε αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ην πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα απνηεινχλ κηα εληαία νιφηεηα (Schoderbek,1990). 

Άξα έλα παθέην ηζηγάξα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζχζηεκα, ελψ, ηαπηφρξνλα ζχζηεκα είλαη 

θαη έλα θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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2.3.2. Κλειστά και Ανοιχτά Συστήματα 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία θαηαηάζζεη ηα ζπζηήκαηα ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηα αλνηρηά θαη ζηα θιεηζηά. 

Σα αλνηρηά ζπζηήκαηα είλαη απηά πνπ αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Γέρνληαη απφ απηφ εηζξνέο (input) θαη νη παξαγφκελεο εθξνέο (output), καο δίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Αληίζεηα ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη δελ αληαιιάζζνπλ ζηνηρεία κε απηφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ 

ππάξρνπλ απφιπηα θιεηζηά ζπζηήκαηα ή θαη αλ ππάξρνπλ, δελ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνλ 

άλζξσπν, σο εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. Έλα ζχζηεκα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

φηαλ αληαιιάζζεη ζηνηρεία κε απηφ. Παξφια απηά φκσο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζπζηήκαηα ηα 

νπνία είλαη θιεηζηά σο πξνο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία απνηειεί 

έλα θιεηζηφ ζχζηεκα σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηεο, θαζψο ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ ηεο θαη ε 

δνκή ηεο παξέρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όκσο εκθαλίδεη αλάγθε γηα εηζαγσγή 

ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο. Άξα σο πξνο ηελ ελέξγεηα θαη ηελ 

πιεξνθνξία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλνηρηφ ζχζηεκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.1 ύζηεκα ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

2.4. Συστημική Σκέψη και Θεωρία 

2.4.1. Γενική Θεωρία Συστημάτων 

Ζ γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ εκθαλίζηεθε πεξίπνπ ην 1940 απφ ηνλ βηνιφγν Ludwig von 

Bertalanffy, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ηα πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά θαη αιιειεπηδξνχλ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, κεηαβάιινληαο πνηνηηθά ηηο ηδηφηεηεο ηνπο θαη εμειίζζνληαη δηαξθψο. Ζ 

γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ είρε σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ ζεσξεηηθή θαηαζθεπή κνληέισλ. Οη 

ππνζηεξηθηέο ηεο γεληθήο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ ηζρπξίδνληαη φηη ν θαηάιιεινο βαζκφο 

γεληθφηεηαο ηεο ζεσξίαο δελ επηηπγράλεηαη απφ ηηο επηκέξνπο επηζηήκεο. Καηά ζπλέπεηα ε 

γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ ζηνρεχεη (Boulding,1956) ζην ρακειφ επίπεδν θαη κε πςειή 

απηνπεπνίζεζε, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ νκνηνηήησλ ζηα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ λα βξίζθνπλ εθαξκνγή 

ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα κειέηεο. Σέινο ε γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ 

ΤΣΗΜΑ 

 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΔΙΟΓΟ 
 ΔΞΟΓΟ 
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ρξεζηκνπνηεί ην θαηλφκελν ηνπ ηζνκνξθηζκνχ (isomorphism), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδνληαη αληηζηνηρίεο γεληθψλ αξρψλ θαη εηδηθψλ λφκσλ, αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. Καηά ζπλέπεηα, αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν χπαξμεο θαη δξάζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα.  

2.5. Εξέλιξη της Πολυπλοκότητας 

Όζν απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν, ηφζν 

εληνπίδνληαη κέζα ζε απηά δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη αδχλαην ή δχζθνιν λα ιεθζεί 

ππφςε κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ δηάζπαζε ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο. Σφηε αθξηβψο επεκβαίλεη ε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη απνηειεί 

κηα ζθαηξηθή θαη ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππφ εμέηαζε θαηάζηαζεο. Οη επηζηήκνλεο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχζαλ, ηα δηαζπνχζαλ ζε 

απινχζηεξα θαη πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ ιχζεηο μερσξηζηά ζε θαζέλα απφ απηά ηα 

επηκέξνπο πξνβιήκαηα. Καηά ζπλέπεηα ζεσξνχζαλ φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ ππφ παξαηήξεζε 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ ππφ εμέηαζε πξνβιεκάησλ κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ 

απινπνίεζή ηνπο. Ζ επηζηήκε ρξεζηκνπνηνχζε ηξεηο κεζφδνπο γηα λα εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηα-

απνηειέζκαηά ηεο. ηελ αξρή απινπνηνχζε ηα θαηλφκελα κε ην λα ηα δηαζπά ζε κηθξφηεξα, 

θαηφπηλ κέζα απφ ηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ επαλαιάκβαλε δηαδηθαζίεο θαη γελίθεπε θαλφλεο 

θαη λφκνπο θαη ηέινο, αλαηξνχζε ηνπο ήδε δηαηππσκέλνπο λφκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί 

έπαπαλ λα ηζρχνπλ (von Bertalanffy,1968; Checkland,1981). 

Τπάξρνπλ δπν είδε πνιππινθφηεηαο, ε αλνξγάλσηε θαη ε νξγαλσκέλε πνιππινθφηεηα. Ζ 

ζεσξία ηεο αλνξγάλσηεο πνιππινθφηεηαο πεγάδεη απφ ηνπο λφκνπο ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηελ 

δεχηεξε αξρή ηεο ζεξκνδπλακηθήο (δελ ππάξρεη κεραλή ε νπνία λα απνξξνθά ζεξκφηεηα απφ 

κηα δεμακελή ζεξκφηεηαο θαη λα ηελ κεηαηξέπεη ζε έξγν κε απφδνζε 100%). Όκσο ζηηο εκέξεο 

καο ην βαζηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο. Καηά 

ζπλέπεηα ην βαζηθφ πξφβιεκα ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκψλ είλαη ε αλάπηπμε κηαο γεληθήο 

ζεσξίαο ηεο νξγάλσζεο ε νπνία κπνξεί λα αλαδπζεί κέζα απφ ηελ ζπζηεκηθή ζεσξία. 

2.6. Κυβερνητική 

Ο φξνο θπβεξλεηηθή πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε θπβεξλήηεο. Ζ θπβεξλεηηθή νξίζηεθε 

απφ ηνλ Norbert Wiener,σο ε κειέηε ηνπ ειέγρνπ ζηα έκβηα φληα θαη ζηηο κεραλέο. Ο Stafford 

Beer ην απνθάιεζε κειέηε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ν Gordon Pask επέθηεηλε ηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ξνή πιεξνθνξίαο ζε φια ηα θαλάιηα. Ο πην 

πξφζθαηνο νξηζκφο δφζεθε απφ ηνλ Louis Kauffman «Ζ θπβεξλεηηθή είλαη ε κειέηε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη παξάγνληαη απφ απηά ηα 

ίδηα». Σέινο, ν φξνο θπβεξλεηηθή αλαθέξεηαη ζε κηα επηζηεκνληθή άπνςε ε νπνία ζεσξεί φηη 

ζηελ αλάιπζε κηαο εληαίαο νιφηεηαο δελ κπνξεί λα κελ παξαηεξεζνχλ απψιεηεο παξά κφλν 
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εάλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζηνηρεία ηα νπνία ηελ απαξηίδνπλ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο νξγάλσζε. Ζ 

νξγάλσζε αλαθέξεηαη ζην πσο ηα ζηνηρεία θάζε ζπζηήκαηνο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

πσο απηή ε αιιειεπίδξαζε θαζνξίδεη θαη αιιάδεη ηελ δνκή ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ δνκή 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2.7. Συστημική Προσέγγιση 

ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ εμεηάδεηαη. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ δχν 

δηαθνξεηηθά ππνζχλνια ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα: 1) ηα ζθιεξά θαη 2) ηα καιαθά 

ζπζηήκαηα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο δελ αθνξά κφλν αλ ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγάιν βαζκφ πνιππινθφηεηαο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

παξαηεξεηήο λα ην κειεηήζεη. Ο παξαηεξεηήο ησλ ζθιεξψλ ζπζηεκάησλ αληηκεησπίδεη ηνλ 

θφζκν σο έλα ζχκπιεγκα αιιειεπηδξψλησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ κε ηελ θαηάιιειε επέκβαζε 

ζε απηφ ζα κπνξέζεη λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηά. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα 

εληνπίζεη ηνπο ηξφπνπο κεηάβαζεο απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ επηζπκεηή. ε 

αληίζεζε κε ηα ζθιεξά ζπζηήκαηα ηα καιαθά ζπζηήκαηα δελ έρνπλ θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Ο 

παξαηεξεηήο ηνπο, γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ απμεκέλν βαζκφ πνιππινθφηεηάο 

ηνπο, ηα κειεηά ζε έλα κεγαιχηεξν επίπεδν αθαίξεζεο. ηνρεχεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ 

ην νπνίν ζα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη. Καηά 

ζπλέπεηα ζεσξεί φηη ν θφζκνο είλαη πξνβιεκαηηθφο θαη γηα λα κπνξέζεη λα ην ρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά, ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκηθέο αξρέο θαη λφκνπο.  
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1
νο 

Παξαηεξεηήο (ζθιεξά ζπζηήκαηα) 

 

 

 

Παξαηεξνχληαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ 

λα κεραλνπνηεζνχλ 

 

 Ζ αληίιεςε ηνπ παξαηεξεηή γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 Ζ πξαγκαηηθφηεηα: πζηεκηθή  

 

2
νο 

Παξαηεξεηήο (καιαθά ζπζηήκαηα) 

 

 

 

Παξαηήξεζε Πνιππινθφηεηαο, 

εμεξεχλεζε απηήο κε ζχζηεκα κάζεζεο 

 

 Ζ αληίιεςε ηνπ παξαηεξεηή γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 Ζ δηαδηθαζία έξεπλαο: πζηεκηθή 

ρήκα 2.2 θιεξά-Μαιαθά πζηήκαηα (Checkland, 2000) 

2.8. Συνδρομή Συστημικής Θεωρίας και Συστημικής Σκέψης 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ζθέςε ηφζν ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν 

πξνζθέξεη ηα εμήο: 

1. Καζνιηθφηεηα ηνπ εηδηθνχ θιάδνπ: Με ηνλ φξν θαζνιηθφηεηα ππνλνείηαη φηη ε ζπζηεκηθή 

ζθέςε είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη κηα εληαία ζεσξεηηθή αθεηεξία έξεπλαο ζε θάζε επίπεδν πνπ 

αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ή ηελ ηεξαξρία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ βαζηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηηξέπεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη αληηιήςεηο σο πξνο ηελ 

επίιπζε.  

2. Γηακαζεζηαθή Καζνιηθφηεηα: Ζ Γεληθή πζηεκηθή Θεσξία γελλήζεθε σο επηζηήκε 

(General Systems Theory, GST) δηφηη ηα πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα ζε δηάθνξεο επηζηήκεο 

παξνπζίαδαλ εθπιεθηηθέο νκνηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα απφ ηελ ηαηξηθή, ηε ρεκεία, ηελ βηνινγία 

κέρξη ηελ γλσζηνζεσξία θαη ηε θηινζνθία. Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα 

ελνπνίεζεο κηαο επηζηήκεο πνπ δηαθιαδψλεηαη ζπλερψο ζε επί κέξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο. 

Καηά ζπλέπεηα ην βάξνο δίλεηαη ζηε δηακαζεζηαθή ζπλεξγαζία, ζηε δεκηνπξγία θφκβσλ 

ζχλδεζεο απφ θαη πξνο ηνπο δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ψζηε λα επηιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα κίαο κφλν επηζηήκεο. 

ΤΣΗΜΑ

ΜΜΑ 

ΤΣΗΜΑ

ΜΜΑ 

 

 

 

ΤΣΗΜΑ

ΜΜΑ 

ΤΣΗΜΑ

ΜΜΑ 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   19  

3. Καζνιηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πνιππινθφηεηαο: ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

ζπλαληψληαη πεξίπινθεο ζρέζεηο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε απιέο θαηεγνξίεο. Γηα 

λα ππάξρεη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα πξέπεη απφ ηελ αξρή λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο 

πνιππινθφηεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα δελ είλαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο εθείλεο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο θπζηθέο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηνπο, αληηζέησο 

κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηζηεκνληθφηεηαο ελφο θιάδνπ, 

αλάινγα κε ην εάλ απηφο ειαηηψλεη ηερλεηά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

2.9. Το κόστος της Συστημικής Σκέψης 

Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη πέληε βαζηθέο ζπζηεκηθέο κεηαθνξέο. Σα ζπζηήκαηα γεληθά 

ηα ραξαθηεξίδεη ε ηεξαξρηθή δνκή. Γειαδή αλαιχνπκε έλα ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ππνζχζηεκα ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηεξαξρία απηή καο επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ πζηεκηθψλ Μεηαθνξψλ. Ζ πξψηε ζπζηεκηθή κεηαθνξά είλαη ε κεραληθή ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο. Ζ δεχηεξε 

ζπζηεκηθή κεηαθνξά είλαη ε νξγαληθή ε νπνία έρεη σο θεληξηθή ηδέα απηή ηνπ νξγαληζκνχ σο 

«αλνηθηφ ζχζηεκα». Ζ ηξίηε ζπζηεκηθή κεηαθνξά είλαη ε λεπξνθπβεξλεηηθή ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ ελεξγφ κάζεζε θαη ζηνλ έιεγρν. Ζ ηέηαξηε ζπζηεκηθή κεηαθνξά είλαη ε πνιηηηζκηθή ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηξφπνπο ζθέςεο θαη ελέξγεηαο νη νπνίνη ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα. Ζ πέκπηε κεηαθνξά είλαη ε πνιηηηθή ε νπνία 

εμεηάδεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο ζπζηεκηθά, γηα λα αληηιεθζεί ν ελδηαθεξφκελνο 

ην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ήδε, έλλνηεο ηδέεο θαη πξνβιήκαηα. Δπίζεο γηα λα 

κπνξέζεη ν ελδηαθεξφκελνο λα εληάμεη κε νξζφ ηξφπν ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο πξνβιήκαηνο 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ήδε θάπνηα εηθφλα ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ ηεο ζπζηεκηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Απηφ απνθηάηαη κε εκπεηξία, θαηφπηλ παξνπζηάζεσο ζεκειησδψλ 

πξνβιεκάησλ θαη θεληξηθψλ ελλνηψλ. Ζ γιψζζα ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο δελ είλαη αθφκα 

ζπλεζηζκέλε ζε κεγάιν βαζκφ θαη γηα ην ιφγν απηφ εκθαλίδεηαη πξνζηηή κφλν ζε 

ελδηαθεξφκελνπο κε ζρεηηθή εκπεηξία. 
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3. To Βιώσιμο Μοντέλο VSM (Viable System Model) 

3.1. Ορισμός και Περιγραφή του VSM  

Σν Viable System Model (VSM) είλαη έλα δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν αμηνινγείηαη ε 

βησζηκφηεηα (viability) ελφο νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα επηηπγράλεη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν VSM κπνξεί λα αλαδείμεη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα 

ππνδείμεη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

ε κηα επνρή πνπ ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα θαη ηαρχηεηα ησλ θξίζεσλ θαζηζηά ηηο 

γλσζηέο ζεσξίεο ηνπ management νινέλα θαη πην παξσρεκέλεο, ην Viable System Model 

(VSM) απνηειεί έλα άκεζα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο, 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή νξγαληζκψλ θαη αλζξψπσλ ζην ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. πλδπάδεη ηε δηεζλή, επηηπρεκέλε εθαξκνγή ζε 

νξγαληζκνχο φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ, κε ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία ηεο πζηεκηθήο θαη 

Κπβεξλεηηθήο επηζηήκεο. 

To VSM κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ νξγαληζκφ: 

- Να αλαγλσξίζεη ηα ζεκεία απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ε επηβίσζή ηνπ. 

- Να δηαρσξίζεη ηα Λεηηνπξγηθά απφ ηα Γηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία ελφο νξγαληζκνχ. 

- Να βειηηζηνπνηήζεη ηηο δηεξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

- Να κεγηζηνπνηήζεη ηελ απηνλνκία ησλ ηκεκάησλ/κεξψλ ρσξίο ηελ απψιεηα ηνπ 

ζπλνιηθνχ ειέγρνπ. 

- Να δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δνκήο. 

Σν βηψζηκν κνληέιν (VSM), δελ είλαη κηα λέα ηδέα. Γεκηνπξγήζεθε απφ 

Stafford Beer πάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο 

σο ελλνηνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νξγαλψζεσλ, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ηνπο (φπνπ απηφο απαηηείηαη) θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αιιαγψλ. 

3.2. Οι Πέντε Βασικές Λειτουργίες Σύμφωνα με Beer  

Σν Viable System Model αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ζπζηεκηθφ θαη θπβεξλεηηθφ επηζηήκνλα Stafford 

Beer. Ο Beer, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο θπβεξλεηηθήο επηζηήκεο (cybernetics), κειέηεζε 

ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ σο ην ηειεηφηεξν παξάδεηγκα νξγαληζκνχ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφδεηαη, λα είλαη απηφλνκνο θαη λα επηβηψλεη. Καηέιεμε φηη φινη νη νξγαληζκνί 

http://www.closetheloop.gr/el/content/systems-science
http://www.closetheloop.gr/el/content/systems-science
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αλεμαξηήησο κεγέζνπο (π.ρ. έλαο άλζξσπνο, πνιπεζληθέο εηαηξίεο) ή ηχπνπ (π.ρ. 

ηδησηηθνχ/δεκφζηνπ ηνκέα) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εμήο πέληε Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο γηα λα 

επηβηψλνπλ: 

- Δθαξκνγή (Λεηηνπξγία, Δθπιήξσζε Απψηεξνπ θνπνχ) 

- πληνληζκφ (ηαζεξφηεηα, Αξκνλία ιεηηνπξγηψλ)  

- Έιεγρν (πλνρή, πλέξγηα) 

- Ννεκνζχλε (Έξεπλα, Αλάπηπμε θαη Πξνζαξκνγή) 

- Πνιηηηθή (θνπφο, Αμίεο, Καηεχζπλζε, Σαπηφηεηα) 

Σν βηψζηκν κνληέιν πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν γηα λα θεξδίζεη ηελ 

απνθέληξσζε θαη ηε ζπλνρή ηνπ ζπλφινπ. Τπνζηεξίδεηαη απφ ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

θπβεξλεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ ζε πνιχπινθνπο νξγαληζκνχο. Οη αξρέο απηέο 

πξνζθέξνπλ έλαλ ηξφπν γηα ηελ παξνρή πξαγκαηηθήο απηνλνκίαο θαη ελδπλάκσζεο ζε έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην, καδί κε ηνπο απαξαίηεηνπο ππνζηεξηθηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο κεξψλ ησλ νξγαληζκψλ. Με ιίγα ιφγηα, ην VSM παξέρεη έλα πιαίζην γηα επέιηθην 

ζρεδηαζκφ ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη ζε νξγαλψζεηο νη νπνίεο εμηζνξξνπνχλ ηηο εμσηεξηθέο θαη 

εζσηεξηθέο πξννπηηθέο ηφζν ζε καθξνπξφζεζκε φζν θαη ζε βξαρππξφζεζκε ζθέςε. 

Μηα απηφλνκε κνλάδα (ή βηψζηκν ζχζηεκα) ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγέο πέληε βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο πξναλαθέξακε, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Απηέο είλαη: Ζ Δθαξκνγή, ν πληνληζκφο, ν Έιεγρνο, ε Ννεκνζχλε θαη ε Πνιηηηθή. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε κηα πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ θαζελφο απφ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

Εφαρμογή 

Αθνξά ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ πνπ ππνλνείηαη απφ ηελ ηαπηφηεηα ηεο νξγάλσζεο, απηνί βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηνπ αλαδξνκηθνχ κνληέινπ. Δμεηάδεηαη ε δνκή κέρξη θαη ην ζεκείν φπνπ κηα κηθξή 

νκάδα αλζξψπσλ είλαη απνιχησο ππεχζπλε γηα κηα πιήξε εξγαζία. Αλ θαη απφ ηελ ζεσξία έλα 

θαη κφλν άηνκν είλαη έλα βηψζηκν ζχζηεκα, ζα κειεηεζεί έλα κνληέιν νξγάλσζεο θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Με ηελ ρξήζε ησλ ππνζπζηεκάησλ δηαρεηξηδφκαζηε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Συντονισμός 

Έλα βηψζηκν ζχζηεκα, έρεη επίζεο ζπζηήκαηα γηα λα ζπληνλίζεη ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. Με ιίγα ιφγηα ν 

ζπληνληζκφο είλαη απαξαίηεηνο κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη κεηαμχ ησλ 

απηφλνκσλ κνλάδσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηειεζκαηηθψλ ακθίδξνκσλ 

επηθνηλσληψλ θαη κεραληζκψλ ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο. 

Έλεγχος 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δίαπινπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο κνλάδσλ θαη ηνπ κεηά-επηπέδνπ κνλάδνο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απαίηεζε γηα 

επνπηηθφ έιεγρν, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε βησζηκφηεηα. Απηφ είλαη ην θαλάιη κέζσ ηνπ 

νπνίνπ νη πφξνη απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαβηβάδνληαη άκεζα νη νδεγίεο 

ηεο δηνίθεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ νδεγηψλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ελφο θαλαιηνχ ειέγρνπ θαη ηξέρεη απεπζείαο κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ζην κεηά-επίπεδν θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, παξαθάκπηνληαο ηελ δηαρείξηζε ηνπο. Σν θαλάιη ειέγρνπ 

πξέπεη λα ζπλδέεη θαηάιιεια ηα γεηηνληθά επίπεδα, δηφηη ε θαηάρξεζε ηνπ δηαθζείξεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη είλαη αλεθάξκνζηε ζε πξαθηηθφ επίπεδν ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη θαη ζηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο. 

Νοημοσύνη 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Ννεκνζχλεο είλαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξσηνγελνχο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο (Viable System) θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ. Πξνβιέπεη ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο ελεκεξψζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαζψο 

θαη κε φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Δπίζεο πξνβιέπεη ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ην κήλπκα ηνπ νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο λνεκνζχλεο 

είλαη έληνλα εζηηαζκέλε ζην κέιινλ θαη δίλεη βάζε ζηηο αιιαγέο  

θαη ζηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο.  

Πολιτική 

Ζ ράξαμε πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δπνκέλσο ν νξγαληζκφο πξέπεη 

λα είλαη ηδηαίηεξα επηιεθηηθφο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Απηή ε επηιεθηηθφηεηα 

επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Διέγρνπ. Οη θχξηνη ξφινη ηεο πνιηηηθήο είλαη λα ππάξρεη ζαθήλεηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή θαηεχζπλζε, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο. 

3.3. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην Κπβεξλεηηθή είλαη ε επηζηήκε ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηα έκβηα φληα θαη ζηε κεραλή. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θπβεξλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο είλαη ηα εμήο: 

- Μαχξν θνπηί (Black Box) 

- Αλάδξαζε (Feedback) 

- Πνηθηιία (Variety) 
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Ζ Γηνηθεηηθή Κπβεξλεηηθή ρξεζηκνπνηεί φξνπο νξγαλσηηθήο ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθία 

ησλ ζθιεξψλ ζπζηεκάησλ (Hard Systems Thinking), ελψ ε Οξγαλσηηθή Κπβεξλεηηθή 

πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή ηνκή κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηζρπξήο πξνζέγγηζεο. ε απηή 

ηελ Κπβεξλεηηθή ζηεξίρηεθε ν Beer θαη αλέπηπμε ην κνληέιν VSM. 

3.3.1. Δομικά Στοιχεία Κυβερνητικής  

Ζ ηερληθή ηνπ καχξνπ θνπηηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηκεησπίζεη πνιχπινθα ζπζηήκαηα. Ζ 

πνιππινθφηεηα είλαη απνηέιεζκα ηεζζάξσλ παξαγφλησλ: 

- Αξηζκφο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

- Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ 

- Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

- Βαζκφο νξγάλσζεο ζην ζχζηεκα 

Μαχξν θνπηί είλαη ην ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε πνιππινθφηεηα θαη δελ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί κε αθξηβή ή πεξηγξαθηθφ ηξφπν, ελψ ην δηαθαλέο θνπηί είλαη ην ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ 

φιεο νη θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ. 

 

 

ρήκα 3.1 Η ηερληθή ηνπ καύξνπ θνπηηνύ 

 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ καχξνπ θνπηηνχ είλαη ηα εμήο: 

- Αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βαζκφ πνπ δελ κπνξεί λα μαλαγπξίζεη ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε γηα επηπιένλ πεηξάκαηα. 

- Πξνυπνζέηεη ηελ παξαηήξεζε γηα έλα επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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3.3.2. Αρνητική Ανάδραση  

Ζ πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ πνξεία θαιείηαη απηνξξχζκηζε. 

θνπφο ηεο είλαη λα γίλνπλ νη νξγαληζκνί «αθιφλεηνη» ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα επηδηψθνπλ ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ απηνξξχζκηζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

- Γίλεη έλα βαζκφ ζηαζεξφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ. 

- Βνεζά ηνπο κάλαηδεξ λα θαζνξίζνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ παξεκβνιψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ ηερληθή ηεο αξλεηηθήο αλάδξαζεο δίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 
 
ρήκα 3.2 Αλαθύθιωζε Δπαλάδξαζεο 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ παξαηεξήζεηο: 

- Υξεηάδεηαη ζπλερήο ζχγθξηζε κεηαμχ πξαγκαηηθνχ απνηειέζκαηνο-επηζπκεηνχ 

ζθνπνχ. 

- Τπάξρεη θαη ε ζεηηθή επαλάδξαζε πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε.  

- Ο επαλαδξαζηηθφο έιεγρνο απφ κφλνο ηνπ δελ αξθεί γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

νξγαληζκψλ.  
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3.3.3. Η Τεχνική της Ποικιλίας 

Πνηθηιία είλαη ν αξηζκφο ησλ δπλαηψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ην ζχζηεκα κπνξεί λα παξνπζηάζεη. Ζ 

ηερληθή ηεο πνηθηιίαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά πηζαλνινγηθά ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Ashby κφλν ε 

πνηθηιία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ πνηθηιία (Νφκνο απαηηνχκελεο πνηθηιίαο). Ζ αληηκεηψπηζε 

ηεο πνηθηιίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

- Μεηψλνληαο ηελ πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είκαζηε αληηκέησπνη «variety 

reduction» ρξεζηκνπνηψληαο Γνκηθέο, ρεδηαζηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο κεζφδνπο. 

- Απμάλνληαο ηελ δηθή καο πνηθηιία «variety amplification» ρξεζηκνπνηψληαο Γνκηθέο, 

Απμεηηθέο θαη Πιεξνθνξηαθέο κεζφδνπο. 

Ζ ηερληθή ηεο πνηθηιίαο δίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:  
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ρήκα 3.3 Γηεπζπληηθή ηερληθή πνηθηιίαο 

3.4. Σχηματική Απεικόνιση του VSM του Beer 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην VSM ηνπ Beer, ην νπνίν είλαη έλα κνληέιν 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειείηαη απφ πέληε ζηνηρεία (ηα 

ζπζηήκαηα 1-5). 
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ρήκα 3.4 Σν δηάγξακκα ηνπ VSM 

3.4.1. Περιγραφή των Πέντε Συστημάτων του VSM 

Το Σύστημα 1 

Απνηειείηαη απφ δηάθνξα κέξε ηα νπνία είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλα κε ηελ πινπνίεζε κηαο 

εξγαζίαο. Σα ηκήκαηα A,B,C θαη D αλήθνπλ ζην 1 θαη θαζέλα έρεη ηελ δηθή ηνπ ηνπηθή δηνίθεζε 

(1Α,1Β,1C,1D). Δπίζεο θάζε ηκήκα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ αλαδξνκηθφηεηα 

ηνπ VSM φπσο ην ρήκα 3.4. Παξαηεξείηαη φηη θάζε θνκκάηη ηνπ 1 δέρεηαη θάπνην ζπληνληζκφ 

απφ ηα 2 θαη 3. ηελ πεξίπησζε πνιιψλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζπλνρή ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο κνλάδνο, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

θαηαθφξπθε ζχλδεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. ηηο δχν δηαζηάζεηο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη 

ζην ρήκα 3.4, ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θάζεηε, ν Beer αλαθέξζεθε κε ηνλ φξν νξζνγσληθφηεηα 

(orthogonality). Ζ νξηδφληηα δηάζηαζε είλαη ζρεηηθή κε ηελ ζχλδεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ κνλάδα δηνίθεζεο ελψ ε θάζεηε δηάζηαζε κε ηελ ζχλδεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ην Μεηαζχζηεκα. ηνλ νξηδφληην άμνλα 

βξίζθεηαη ε επηρεηξεζηαθή δχλακε (operational force) ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ. ηνλ θάζεην άμνλα βξίζθεηαη ε δχλακε 
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ζπλνρήο (coherence force) ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπζηεκηθή βησζηκφηεηα. Οη δπλάκεηο απηέο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θαζνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία κέζα ζην βηψζηκν ζχζηεκα. 

 

 
Γηάγξακκα 3.5 Σν ύζηεκα 1 (Beer,1979) 

 

Το Σύστημα 2 

Σν χζηεκα 2 είλαη κηα ιεηηνπξγία ζπληνληζκνχ ηνπ 1. Κάζε ηκήκα ηνπ 1 πξνζπαζεί 

θάζε θνξά λα θάλεη φηη ην ζπκθέξεη βαζηζκέλν ζε ηνπηθέο πιεξνθνξίεο, αγλνψληαο ην ζπλνιηθφ 

ζηφρν ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεηνο επνκέλσο έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο λα 

επζχλεηαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νκαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ. Σν ξφιν 

απηφ ηνλ αλαιακβάλεη ην 2. Ο ζπληνληζκφο είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ θαη ζθνπφ έρεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο παξαγφκελεο ηαιαληεχζεηο ζην ζχζηεκα πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ. Απνηειείηαη απφ ηα θέληξα ειέγρνπ ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ 1 ζπλδεδεκέλα ζε έλα θέληξν ξπζκίζεσλ. Δπίζεο ζηέιλεη επαλάδξαζε ζηηο ηνπηθέο 

δηεπζχλζεηο ηνπ 1 ψζηε λα επηβάιιεη μαλά ηελ αξκνλία ζηεξηδφκελν ζηνπο πφξνπο ηνπ 3. 
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Γηάγξακκα 3.6 Σν ύζηεκα 2 (Beer,1979) 

 

Το Σύστημα 3 

Σν 3 είλαη κηα ιεηηνπξγία ειέγρνπ. Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ είλαη ε επνπηεία ηεο ζπλνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. Αζρνιείηαη κε ην ηη ζπκβαίλεη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζην παξφλ (inside and now).Σν θαλάιη ειέγρνπ (audit channel),3* είλαη κηα ιεηηνπξγία δσηηθήο 

ζεκαζίαο. αλ κηα άιιε ξνή πιεξνθνξίαο πξνζθέξεη άκεζε πξνζπέιαζε γηα ηελ θαηάζηαζε 

ησλ πξαγκάησλ ζηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. Σν 3 κε ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία απφ ην 4 

είλαη ζε ζέζε λα μέξεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα 

εθνδηάδεη ην 1 κε έλα πιάλν ζπληνληζκνχ. Σνλίδεηαη φηη ζεκαληηθή πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη 

κέζσ ηνπ αθππληζηηθνχ (algedonic) θαλαιηνχ. Σα είδε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξίαο πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζην 3 είλαη ηα εμήο:  

- Μεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη αληίζηξνθα. 

- Λήςε θαη ιεηηνπξγία πάλσ ζε πιεξνθνξίεο απφ ην 2 

- Απφθξηζε ζε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη απφ ην 3* 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα 1,2,3 απνηεινχλ απηφ πνπ ν Beer νλνκάδεη «απηφλνκε 

δηνίθεζε». 

 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   30  

 

Γηάγξακκα 3.7 Σν ύζηεκα 3 (Beer,1979) 

 

Το Σύστημα 4 

Σν 4 είλαη ην ζεκείν ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή πιεξνθνξία 

ζπλππάξρνπλ. Λεηηνπξγεί φπσο ν κεγαιχηεξνο κεηαιιάθηεο θαη αηρκαισηίδεη φιε ηε ζρεηηθή 

πιεξνθνξία γηα ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Σν 4 αζρνιείηαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη κε ην κέιινλ απηνχ θαη απνηειεί ηελ επθπΐα ηνπ (intelligence). Με ηνλ φξν 

ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ ελλννχκε ην άζξνηζκα ησλ πεξηβαιιφλησλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν επξχηεξν πεξηβάιινλ είλαη απηφ φπνπ αθνξά 

θαη ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο ην 4 αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε (monitoring) ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηξνθνδνηεί ην 3 κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δξάζεο ηνπ νξγαληζκνχ εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα (adaptiveness) ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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Γηάγξακκα 3.8 Σν ύζηεκα 4 (Beer,1979) 

 

Το Σύστημα 5 

Σν 5 είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηεο φιεο επηρείξεζεο, δειαδή είλαη κηα 

αιιειεπηδξαζηηθή ζπλάζξνηζε απφ δηεπζπληέο. θνπφο ηνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ νξγαληζκνχ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δηαηήξεζε κηαο εζσηεξηθήο 

επζηάζεηαο.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ ηδέα ηεο αλαδξνκήο 

ζε θαζέλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ. Σα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ 

βηψζηκα ζπζηήκαηα απφ κφλα ηνπο. Ζ γεληθφηεηα ηνπ κνληέινπ επηηξέπεη θνκςέο 

δηαγξακκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ δηνίθεζεο θαη δξα ζαλ έλαο ζαπκάζηνο 

κεησηήο πνηθηιίαο. Δπίζεο ν Beer πξνηείλεη ηελ πηνζεζία ηξηψλ επηπέδσλ επηηπρίαο, ηα νπνία 

ζπλδπαδφκελα δίλνπλ ηξεηο δείθηεο εθθξαζκέλνπο ζε αξηζκνχο.  
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Γηάγξακκα 3.9 Σν ύζηεκα 5 (Beer,1979) 

 

Οη πέληε ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο πξναλαθέξζεθαλ (Λεηηνπξγία, πληνληζκφο, Έιεγρνο, 

Ννεκνζχλε θαη Πνιηηηθή), ζπληζηνχλ ηνπο δχν απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο βησζηκφηεηαο πνπ 

είλαη ε πλνρή θαη πεξηιακβάλεη ηε Λεηηνπξγία, ην πληνληζκφ θαη ηνλ Έιεγρν θαη ε 

Πξνζαξκνγή, πνπ πεξηιακβάλεη ηε Ννεκνζχλε θαη ηελ Πνιηηηθή. 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην VSM αληηκεησπίδεη έλαλ 

νξγαληζκφ κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ: 

 Δθαξκνγή: Απνηειείηαη απφ ηελ Λεηηνπξγία (1) θαη απαξηίδεηαη απφ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα εθηειεζηνχλ νη πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Μεηαζχζηεκα: Απνηειείηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πληνληζκνχ (2), ηνπ Διέγρνπ 

(3), ηεο Ννεκνζχλεο (4) θαη ηεο Πνιηηηθήο (5). ηφρνο ηνπ είλαη ε παξνρή ζηελ 

Λεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα δηαηεξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο σο έλα 

νινθιεξσκέλν θαη αξκνληθφ ζχλνιν θαη επίζεο είλαη ππεχζπλν γηα λα πξνζαξκνζηεί ν 

νξγαληζκφο ζην πεξηβάιινλ. 

 Πεξηβάιινλ: Απνηειείηαη απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη ζπζρέηηζε κε ην ζχζηεκα αλαθνξάο, ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη έλαο νξγαληζκφο, έλα ηκήκα νξγαληζκνχ θιπ.  

 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   33  

 
ρήκα 3.10 Σν VSM θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ,Beer (1972)  

 

Έλα ζχζηεκα είλαη βηψζηκν φηαλ ηα παξαπάλσ ηξία ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

ηζνξξνπία. Ζ εμνκάιπλζε ησλ δηαθνξψλ ηεο πνιππινθφηεηαο θαιείηαη ηζνξξνπία θαη 

αλαθέξεηαη κεηαμχ:  

- Σεο δηαθνξάο VO-VM ηεο Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Μεηαζπζηήκαηνο (εζσηεξηθή 

ηζνξξνπία). 

- Σεο δηαθνξάο VE-(VO-VM) ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο (Λεηηνπξγία θαη Μεηαζχζηεκα) 

θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (εμσηεξηθή ηζνξξνπία). 

Ο κεραληζκφο ηεο Πξνζαξκνγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμσηεξηθήο 

ηζνξξνπίαο ελψ ν κεραληζκφο ηεο πλνρήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο 

ηζνξξνπίαο.  

3.5. Διάγνωση και Σχεδιασμός VSM 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζηελ δηάγλσζε ησλ ειαηησκάησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηα παξαθάησ δχν κέξε: 

- Σαπηνπνίεζε πζηήκαηνο 

- Γηάγλσζε πζηήκαηνο  

ηελ ηαπηνπνίεζε ζπζηήκαηνο ην ζχζηεκα θηάλεη ζε κηα ηαπηφηεηα θαη θαηφπηλ 

θαζνξίδνληαη ηα θαηάιιεια επίπεδα αλαδξνκήο. Δλψ, ζηε δηάγλσζε ζπζηήκαηνο ππάξρεη 
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αληαπφθξηζε ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε θάζε επίπεδν ηεο 

αλαδξνκήο. 

3.6. Συνήθεις Απειλές για τη Βιωσιμότητα 

Οη ζπλήζεηο απεηιέο γηα ηελ βησζηκφηεηα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

- Πηζαλά ιάζε ζηε δηαζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αλαδξνκήο, έηζη ψζηε έλα 

ζχζηεκα λα κε δηεπζχλεηαη ζσζηά ζε θαζέλα απφ ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο. 

- Ζ χπαξμε νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία είλαη επηπξφζζεηα θαη άζρεηα κε 

εθείλα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα βησζηκφηεηα.  

- Σα πζηήκαηα 2,3,4, ή 5 ελφο νξγαληζκνχ ηα νπνία δείρλνπλ κηα ηάζε λα γίλνπλ 

απηνπνηεηηθά. 

- Όηαλ ζπγθεθξηκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θαζψο απνθαιχπηνληαη απφ ην VSM είλαη 

απφληα ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ζην δεδνκέλν νξγαληζκφ. 

- Ζ κε αληηπξνζψπεπζε απφ ην χζηεκα 5 έρεη σο επαθφινπζν πξνβιήκαηα ζηε 

βησζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

- Όηαλ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ξνέο πιεξνθνξίαο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη. 

3.7. Δυνατότητες του VSM 

Οη δπλαηφηεηεο ηνπ VSM γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

- Δίλαη ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νξγαληζκνχο ησλ νπνίσλ ηα ηκήκαηα είλαη θάζεηα 

θαη νξηδφληηα αιιειεμαξηψκελα. 

- Tν κνληέιν πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξν θαηάιιειν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

- Ο νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

- Απνηειεί έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν κε ζθνπφ λα θάλεη ππνδείμεηο γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ. 

- Βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο δπλακηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο-

νξγαληζκνχο.  
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3.8. Αδυναμίες του VSM  

Πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο είλαη απαξαίηεην λα είλαη γλσζηέο θαη νη αδπλακίεο ηνπ VSM, έηζη 

ψζηε λα γίλνληαη ζρεηηθέο βειηηψζεηο. Οη αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ είλαη νη εμήο: 

- Παξαιείπεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηνπο αλζξψπηλνπο 

παξάγνληεο.  

- Γίλεη έκθαζε ζηε ζηαζεξφηεηα ζε βάξνο ηεο αιιαγήο. 

- Τπάξρεη πξνζθφιιεζε ζε κεραληθέο θαη βηνινγηθέο αλαινγίεο νη νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη ιαλζαζκέλα φηαλ εθαξκφδνληαη ζε θνηλσληθά ζχλνια. 

- Πεξηνξίδεη ην ζθφπηκν ξφιν ησλ αηφκσλ θαη είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε 

απνιπηαξρηθή δηνίθεζε. 

- Δίλαη δχζθνιν ίζσο λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε εμαηηίαο ηεο αληίζηαζεο πνπ πηζαλψο 

λα πξνθαιεί κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

- Γελ εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. 
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4. Λειτουργία του Στρατηγείου Ω Σύμφωνα με το VSM του Beer 

και Χρήση του Λογισμικού VSMod. 

4.1. Περιγραφή Στρατηγείου Ω 

Σν ηξαηεγείν Ω είλαη έλα ηξαηεγείν ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ην νπνίν έρεη σο απνζηνιή ηελ 

ζρεδίαζε δηάθνξσλ ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ αζθαιείαο. Παξάιιεια 

απνηειεί θαη θέληξν ιήςεσο απνθάζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα δηαβηβαζηνχλ αλάινγα κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπο, ζηνπο αληίζηνηρνπο απνδέθηεο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Οπνηαδήπνηε 

θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη θξίζηκε εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθνχ 

ρεηξηζκνχ. Δίλαη δπλαηφλ λα επηζεκαλζεί φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ δηαβίβαζε ησλ δηαηαγψλ-

νδεγηψλ-θαηεπζχλζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη πξφθεηηαη γηα ηελ άκπλα κηαο ρψξαο θαη δελ 

αθνξά κφλν ηελ απψιεηα ηδίξνπ ε νπνία θαηά ην πιείζηνλ απαζρνιεί ηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη 

απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη παξαπάλσ θαζπζηεξήζεηο. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε 

δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ζηεξίδεηαη ζηελ Ηεξαξρία. Δθεί πνπ απαηηείηαη, επεκβαίλεη άκεζα ε 

πγθεληξσηηθή Γηνίθεζε (Γηνηθεηήο ηξαηεγείνπ) θαη αζθεί ηνλ έιεγρν θαη ηα θαζήθνληα ηεο, κε 

ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ βνήζεηα ηεο Απνθεληξσηηθήο Γηνίθεζεο (Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ-

Γηεπζπληέο Γξακκαηεηψλ, Γηεπζπληήο Μεραλνγξάθεζεο). Σν ηξαηεγείν Ω γηα ηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ έρεη ηελ 

παξαθάησ δνκή: 

- Γηνίθεζε (Δπηηειηθφ Γξαθείν Γηνηθεηνχ, Γξαθείν Δπηηειάξρε, Γεληθή Γξακκαηεία) 

- Μεραλνγξάθεζε (Γηεχζπλζε Μεραλνγξάθεζεο) 

-  Κιάδνο (Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ-Αζθήζεσλ, Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηψλ-

Αζθαιείαο, Γξακκαηεία  Κιάδνπ)  

- Φ Κιάδνο (Γηεχζπλζε ΓΜ, Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ, Γξακκαηεία Φ Κιάδνπ) 

- Ε Κιάδνο (Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Γηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ, Γξακκαηεία Ε Κιάδνπ) 

- Λ Κιάδνο (Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο, Γηεχζπλζε Σαρπδξνκηθνχ, Γξακκαηεία 

Λ Κιάδνπ). 

4.2. Το Λογισμικό VSMod 

Σν VSMod είλαη ην ινγηζκηθφ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε, γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

νξγαλσηηθήο Κπβεξλεηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην βηψζηκν κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ην 

ζρεδηαζκφ ή ηε δηάγλσζε ησλ νξγαληζκψλ, απφ ηελ άπνςε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. 

Σν VSMod βνεζά αξρηθά ζηε ζρεδίαζε ελφο λένπ νξγαληζκνχ θαη παξέρεη ηα κέζα γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε δνκή ηνπ θαη παξάιιεια θαζνδεγεί ηνλ ζρεδηαζηή γηα ηηο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   37  

απαηηνχληαη γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο, θαζψο θαη γηα ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηα νπνία 

απαηηνχληαη απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ άιιε 

βαζηθή ρξήζε είλαη ζην φηη βνεζά ζηε δηάγλσζε ηνπ θάζε νξγαληζκνχ απφ ηελ άπνςε ηεο 

βησζηκφηεηάο ηνπ. 

Σν VSMod επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ: 

- Γεκηνπξγία ελφο λένπ πξνο κειέηε VSM ή ηξνπνπνηψληαο έλα ήδε ππάξρνλ. 

- Γεκηνπξγία ηεο δνκήο ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά 

αλαδξνκηθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο καο. 

- Γηα λα γίλεη πεξηήγεζε ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

- Απεηθφληζε ζε πιήξε ιεπηνκεξή ράξηε ηνπ VSM, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην επηιεγκέλν 

ζχζηεκα, ζην νπνίν εζηηάδεηαη ε πεξαηηέξσ κειέηε. 

- Ζ πξνζζήθε πιεξνθνξηψλ γηα ην κνληέιν ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (θείκελν, ήρνο, 

βίληεν, γξαθηθά, κνληέια πξνζνκνίσζεο, ζπλδέζεηο κε ηηο ηζηνζειίδεο, θ.ιπ.) θαη ζε 

θάζε κία απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ VSM (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο, πεξηβάιινλ, θ.ιπ.). 

- Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζζήθε ή ηελ 

απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ζε θαζέλα απφ ηα επίπεδα 

αλαδξνκήο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη γηα ην κνληέιν. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη ππάξμεη κηα κεγάιε αιιαγή ζηε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ηδίσο κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ Internet. Οη 

αιιαγέο απηέο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληαγσληζκνχ. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο, θαζψο θαη καο νδήγεζαλ ζε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην VSM γηα ηελ αλάιπζε ελφο πξνβιήκαηνο απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, επηιέγνληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη αλαδξνκηθά επίπεδα, είλαη έλα 

πνιχ ηζρπξφ θαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ. Ζ ηθαλφηεηά ηνπ γηα θαηαθφξπθε 

πινήγεζε κέζσ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ επηηξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αλαδξνκηθά επίπεδα, 

ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πιεπξέο κε ηηο νπνίεο έλαο νξγαληζκφο 

πξνζπαζεί λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζεη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σνλ Μάην ηνπ 2007, πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ Αζήλα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ "3
νπ

 Παλειιήληνπ θαη Γηεζλνχο πλεδξίνπ" ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πζηεκηθψλ 

Μειεηψλ, φπνπ παξνπζηάζηεθε κηα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ VSMod 1.3 (Pérez Ρίνο, 

2007β),φζνλ αθνξά ην κελνχ θαη ηα ζρεδηαζηηθά ηνπ εξγαιεία. Ζ παξνπζίαζε απηήο ηεο 

έθδνζεο έγηλε απφ ηνλ Jose Perez Rios θαη είρε σο απνηέιεζκα λα ηνπ απνλεκεζεί απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία πζηεκηθψλ Μειεηψλ (ΔΔΜ), ην "Σηκεηηθφ Βξαβείν ΔΔΜ" σο 
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δηαθεθξηκέλνπ επηζηήκνλα γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο Οξγαλσζηαθήο Κπβεξλεηηθήο.  

ήκεξα εθηφο απφ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο ηνπ VSMod, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ κνληέισλ VSM κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν ινγηζκηθφ VSMod είλαη 

ειεχζεξα δηαζέζηκν γηα δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. Ζ εθαξκνγή ηξέρεη ζε θάζε πεξηβάιινλ 

Windows, Linux θαη Mac OS θαη είλαη δηαζέζηκν ζηα Διιεληθά, Αγγιηθά, Ηζπαληθά θαη Ρψζηθα. 

Mε ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ε εηθφλα 4.1 θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη 

δηαδνρηθά νη εηθφλεο 4.2 θαη 4.3 αληίζηνηρα: 

 

 
 
ρήκα 4.1 Έλαξμε ηεο Δθαξκνγήο ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.2 Γπλαηόηεηα Δπηινγήο Γιώζζαο ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.3 User Interface ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.4 Γεκηνπξγία Νένπ Project κε ην VSMod 

4.3. Σχεδιασμός του Στρατηγείου Ω Σύμφωνα με το Λογισμικό VSMod 

ην θεθάιαην 4.1 πεξηγξάθεθε ε δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

VSMod ζα ζρεδηαζηεί ην ελ ιφγσ ηξαηεγείν. Πξηλ μεθηλήζεη ε ζρεδίαζή ηνπ, βαζηδφκελνη ζην 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   42  

βηψζηκν κνληέιν VSM ηνπ Beer, είλαη ζεκαληηθφ λα πεξηγξαθεί θαη ζεσξεηηθά γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. 

Ο εμσηεξηθφο θφζκνο ηνπ κνληέινπ απνηειείηαη απφ ην ηξαηεγείν Γ (εθηειψλ επηηειείν), 

ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ην ηξαηεγείν Ω (ζρεδηάδσλ επηηειείν), θαζψο θαη απφ ηηο δηάθνξεο 

Δηαηξείεο-Πξνκεζεπηέο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ άκεζα ην ηξαηεγείν Ω, κε αλαιψζηκα είδε θαη 

δηάθνξα πιηθά εκπνξίνπ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. Δπίζεο ν εμσηεξηθφο θφζκνο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη 

δηάθνξεο πξντζηάκελεο ή πθηζηακέλεο αξρέο κε ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζην άκεζν 

κέιινλ ην ηξαηεγείν Ω. 

Σν χζηεκα 1 ηνπ κνληέινπ είλαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ κε ηα αληίζηνηρα 

πεξηβάιινληα θαη ηηο κνλάδεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ νξηδνληίσλ θαη θάζεησλ 

δπλάκεσλ νη νπνίεο αζθνχληαη ζε θάζε ζεκείν. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηνλ νξηδφληην άμνλα 

βξίζθεηαη ε επηρεηξεζηαθή δχλακε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ελψ ζηνλ θάζεην άμνλα βξίζθεηαη ε δχλακε ζπλνρήο ε νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζπζηεκηθή βησζηκφηεηα. πγθεθξηκέλα γηα ην ηξαηεγείν Ω, αλ αθνινπζεζεί ην δηάγξακκα 

VSM ηνπ ρήκαηνο 3.4, κε ην ζχκβνιν Α, ζπκβνιίδεηαη ν  Κιάδνο (Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ-

Αζθήζεσλ, Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηψλ-Αζθαιείαο). Καηά ζπλέπεηα ε Γηεχζπλζε ηνπ  Κιάδνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε 1Α, φπνπ ζηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ  Κιάδνπ έρεη νξηζηεί ν αλψηεξνο 

ή ν αξραηφηεξνο (κεηαμχ νκνηνβάζκσλ ηζρχεη ε αξραηφηεηα απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Δπηρεηξήζεσλ-Αζθήζεσλ θαη Πιεξνθνξηψλ-Αζθαιείαο αληίζηνηρα. Δξγαδφκαζηε 

αλάινγα, κε Β ζπκβνιίδνπκε ηνλ Φ Κιάδν (Γηεχζπλζε ΓΜ, Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ) θαη κε 1Β 

ηε Γηεχζπλζή ηνπ. Οκνίσο κε C,D,Δ ηνπο Ε (Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Γηεχζπλζε 

ηξαηνινγηθνχ), Λ (Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο, Γηεχζπλζε Σαρπδξνκηθνχ) Κιάδνπο, 

Μεραλνγξάθεζε θαζψο θαη κε 1C,1D,1Δ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπο αληίζηνηρα. Δπίζεο κε Κ 

ζπκβνιίδεηαη ε Γηνίθεζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ππνζπζηήκαηα: 

- Δπηηειηθφ Γξαθείν Γηνηθεηνχ (Β΄ Τπαζπηζηήο). 

- Γξαθείν Δπηηειάξρε (Β΄ Βνεζφο Δπηηειάξρε).  

Σν Γξαθείν Δπηηειάξρε πεξηιακβάλεη θαη ην ππνζχζηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

(Τπνδηεπζπληήο Γεληθήο Γξακκαηείαο). 

Σν χζηεκα 2 είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ ηνπ πζηήκαηνο 1. Ζ έλλνηα ηνπ 

ζπληνληζκνχ είλαη ε ακνηβαία ξχζκηζε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

απηφλνκσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ έηζη ψζηε ην ηξαηεγείν Ω λα ιεηηνπξγεί νκαιά θαη λα 

ζηαζεξνπνηείηαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Σφζν νη Γξακκαηείεο ησλ Κιάδσλ φζν θαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία δηνηθνχληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Γηεπζπληέο ηνπο. 

Σν χζηεκα 3 (Δπηηειάξρεο ηνπ ηξαηεγείνπ θαη αξκφδηνη επηηειείο) έρεη βαζηθφ ξφιν ηελ 

επνπηεία ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. Παξαηεξείηαη φηη δηαζέηεη 

άκεζεο ζπλδέζεηο κε φιεο ηηο κνλάδεο ελψ είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηε ξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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ηνπ πζηήκαηνο 2. Γηα λα ηθαλνπνηείηαη νκαιά ν λφκνο ηνπ Ashby, ν Beer εηζήγαγε έλα αθφκα 

ζηνηρείν κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο 3 θαη ηνπ πζηήκαηνο 1.Σν ζηνηρείν απηφ ζπκβνιίδεηαη κε 3* 

(Α΄ Βνεζφο Δπηηειάξρε). 

Σν χζηεκα 4 (Τπνδηνηθεηήο ηξαηεγείνπ θαη αξκφδηνη επηηειείο) αλαιακβάλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηξνθνδνηεί ην χζηεκα 3 κε ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν 3 ζηέιλεη κελχκαηα ζην 4 ηα νπνία 

αλαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηηο παξνχζεο αλάγθεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω ελψ ην 

4 ζηέιλεη ζην 3 κελχκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο ηηο νπνίεο 

πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ ην ηξαηεγείν Ω. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη πξφβιεςε επί 

κειινληηθήο δξάζεσο κε ηηο νδεγίεο-θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο δίλνληαη απφ ην 4 ζην 3.  

Σν χζηεκα 5 (Γηνηθεηήο ηξαηεγείνπ Ω θαη Α΄ Τπαζπηζηήο) είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηεχζπλζε ηεο φιεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω. Βαζηθφο ξφινο ηνπ 5 είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηνπ 3 θαη ηνπ 4. Ζ ζχλδεζε ησλ πζηεκάησλ 1, 2 θαη 3, φπσο θαη ε ζχλδεζε ησλ 

πζηεκάησλ 3, 4 θαη 5 ζπλζέηνπλ έλα βηψζηκν ζχζηεκα. 
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ρήκα 4.5 Γνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 

 

Με ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ δχν δηαζηάζεσλ 2D πνπ καο δίλεη ην ινγηζκηθφ VSMod 

απφ ην κελνχ view γηα ηελ παξαπάλσ δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω εμάγνληαη ηα εμήο δηαγξάκκαηα: 
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ρήκα 4.6 Γηάζηαζε 2D ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.7 Γηάζηαζε 2D ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 

 

Γηαθξίλεηαη κε επθνιία ζην ρήκα 4.7 ηνπο Κιάδνπο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. 
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ρήκα 4.8 Γηάζηαζε 2D ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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Με ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ 3D θαη πεξηζηξνθήο, ηηο νπνίεο καο 

δίλεη ην ινγηζκηθφ VSMod απφ ην κελνχ view εμάγνληαη ηα εμήο δηαγξάκκαηα: 

 

 

ρήκα 4.9 Γηάζηαζε 3D ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.10 Γηάζηαζε 3D κε Πεξηζηξνθή, ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη ε δνκή ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζε, ε νπνία έρεη επηιεγεί κε ηα 

Τπνζπζηήκαηα ηνπ: Δπηηειηθφ Γξαθείν Γηνηθεηνχ θαη Γξαθείν Δπηηειάξρε. 
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Αθνινπζνχληαη παξφκνηα βήκαηα θαη εμάγνληαη ηα παξαθάησ ζρήκαηα κε ηε δνκή θαη ηηο 

πξνβνιέο 2D θαη 3D αληίζηνηρα: 

 

 
ρήκα 4.11 Γνκή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.12 Γηάζηαζε 2D ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.13 Γηάζηαζε 3D κε Πεξηζηξνθή, ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 

 

Καηφπηλ εκβαζχλνληαο ζην ελ ιφγσ ηξαηεγείν, επηιέγεηαη ην χζηεκα Γξαθείν 

Δπηηειάξρε θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην ππνζχζηεκα Γεληθή Γξακκαηεία. 
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ρήκα 4.14 Γνκή ηνπ πζηήκαηνο Γξαθείν Δπηηειάξρε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.15 Γηάζηαζε 2D ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.16 Γηάζηαζε 3D κε Πεξηζηξνθή, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ 
VSMod 

 
Γίλεηαη αλάινγε εξγαζία γηα ην χζηεκα ηεο Μεραλνγξάθεζεο θαη εμάγνληαη ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα: 
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ρήκα 4.17 Γνκή ηεο Μεραλνγξάθεζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.18 Γηάζηαζε 2D ηεο Γηεύζπλζεο Μεραλνγξάθεζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ 
VSMod 
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ρήκα 4.19 Γηάζηαζε 3D κε Πεξηζηξνθή, ηεο Γηεύζπλζεο Μεραλνγξάθεζεο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε 
ρξήζε ηνπ VSMod 
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ηε ζπλέρεηα πξνρσξάκε ζηε κειέηε ησλ Κιάδσλ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. Δπηιέγνπκε ην 

χζηεκα  θιάδνο θαη παξαηεξνχκε ηα ππνζπζηήκαηα (Γηεπζχλζεηο ηνπ) ηα νπνία ηνλ 

απαξηίδνπλ. 

 

 
ρήκα 4.20 Γνκή ηνπ  Κιάδνπ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.21 Γηάζηαζε 2D ηνπ  Κιάδνπ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 4.22 Γηάζηαζε 3D κε Πεξηζηξνθή, ηνπ  Κιάδνπ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε ρξήζε ηνπ VSMod 

 
Απφ ην κελνχ navigate έρνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο: Global Map,Map1,Map2. Με ηελ 

επηινγή Global Map, εκθαλίδεηαη ε δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, παξάιιεια κε ην 2D δηάγξακκα.  
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ρήκα 4.23 Global Map ηνπ ηξαηεγείνπ Ω  

 

Με ηελ επηινγή Map1, ζηα δεμηά εκθαλίδεηαη θαη ην αλαδξνκηθφ θξηηήξην, ην νπνίν ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηθνηλσλία. 
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ρήκα 4.24 Map1 ηνπ ηξαηεγείνπ Ω  

 
Με ηελ επηινγή Map2, ζηα δεμηά εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ επηιεγκέλνπ 

ζπζηήκαηνο (ηξαηεγείνπ Ω).  

 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή             Γεψξγηνο Γθνληέβαο  

 Υξήζε πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Λεηηνπξγία ελφο ηξαηεγείνπ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο: VSM, DCSYM   64  

 
ρήκα 4.25 Map2 ηνπ ηξαηεγείνπ Ω  

 
ηε ζπλέρεηα ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη, ζηηο δπλαηφηεηεο πεξηγξαθήο πνπ 

δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ VSMod θαη αθνξνχλ ηα πζηήκαηα 1-5 ηνπ βηψζηκνπ κνληέινπ. 
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ρήκα 4.26 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο 1  
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ρήκα 4.27 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο 2  
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ρήκα 4.28 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο 3  
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ρήκα 4.29 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο 4  
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ρήκα 4.30 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο 5 
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5. Η Μεθοδολογία DCSYM 

5.1. Περιγραφή της DCSYM 

H θηινζνθία ηεο DCSYM (Design & Control Systemic Methodology) βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο πξνζεγγίδεη κηα θαηάζηαζε πξνβιεκαηηθή ή κε, αληηκεησπίδνληαο ηα 

δηάθνξα ζχλνια ζηνηρείσλ σο ζπζηήκαηα. Σα δνκηθά ηεο ζηνηρεία είλαη ην ζχζηεκα, ην 

ππνζχζηεκα, ην άηνκν, ε επηθνηλσλία, ηα κεηαδεδνκέλα, ν ειεγθηήο θαη ηα επίπεδα, ελψ έρεη 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα απνηππψλεη δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Σν ινγηζκηθφ ην νπνίν ηελ 

ζπλνδεχεη είλαη ην DCSYM Case Σool, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

κεζνδνινγία απηή. 

Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ην νπνίν δηαζέηεη ε κεζνδνινγία απηή είλαη φηη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο έρνπλ δηάξθεηα ζην ρξφλν. Πέξαλ ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, απηή 

ε κεζνδνινγία είλαη ε δφκεζε κηαο θαηάζηαζεο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

ζπλέρεηα ζαλ εξγαιείν γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, αλαδηνξγάλσζε θαη έιεγρν ιεηηνπξγηψλ κέζα 

ζε έλαλ νξγαληζκφ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο DCSYM είλαη φηη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη θαηνξζψλεη λα θηάζεη ζε πιήξε ηαχηηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Με ηελ DCSYM ν εξεπλεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κπεη ζε ιεπηνκέξεηεο θαη λα ζπλζέζεη ηα 

δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ 

ιαζψλ θαη ζα πξνηείλεη βειηηψζεηο. Ζ κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν αλ έρνπκε θαιή 

γλψζε φισλ ησλ απφςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εθηηκεζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αληηκαρφκελσλ κεξψλ. Δίλαη απαξαίηεην ε ρξήζε ηεο DCSYM λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε 

πζηεκηθή θέςε απφ κέξνο ηνπ εξεπλεηή.  

5.2. Δομικά Στοιχεία της DCSYM  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία ηεο DCSYM καδί κε θάπνηα κηθξά 

παξαδείγκαηα ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ απνηχπσζε κηαο θαηάζηαζεο. 

1. Τπνζύζηεκα: Έλα άηνκν ή έλα ππνζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα ιεθζεί ζαλ έλα 

κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζχκβνια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν θχθινο γηα 

ηα άηνκα θαη ην νξζνγψλην γηα ηα ππνζπζηήκαηα. ην θάζε ζηνηρείν ππάξρεη έλα κηθξφ 

ηεηξάγσλν ην νπνίν θηινμελεί έλαλ αξηζκφ ν νπνίνο δειψλεη ηελ ζέζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ή 

ηνπ αηφκνπ. 
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Γηάγξακκα 5.1 Βαζηθά Γνκηθά ηνηρεία ηεο DCSYM  

 

2. Μέξνο ηνπ όινπ:  Έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία (άηνκα ή ππνζπζηήκαηα) κπνξεί λα 

ζπλζέηνπλ έλα ππνζχζηεκα ελφο ζπζηήκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 5.2 Πεξίπηωζε αηόκνπ θαη ππνζπζηήκαηνο ζε ππνζύζηεκα 

 

3. Οιόηεηα: Δίλαη κηα αλαπφζπαζηε νληφηεηα ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε Ω θαη είλαη ε 

έλσζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Γειαδή ηζρχεη ην εμήο: 

Ω= I U S 

Όπνπ Η= { i1,i2,….,ik….,in}, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ θαη S={ s1,s2,….sj,…..,sn}, ην ζχλνιν ησλ 

ππνζπζηεκάησλ. Κάζε ζηνηρείν ηνπ Ω έρεη κηα κνλαδηθή ηνπνζέηεζε ζην ζχζηεκα. Απηή ε 

ηνπνζέηεζε θαζνξίδεηαη απφ κηα κνλαδηθή δηεχζπλζε ηεο κνξθήο [ΓS] γηα έλα ππνζχζηεκα ή 

[ΓΗ] γηα έλα άηνκν. Σα Γ θαη Γ είλαη αξηζκεηηθά δηαλχζκαηα φπσο ηα [1223S] ή (121Η). Ζ δήισζε 

Θ(s1) =[121S] ζεκαίλεη φηη ην ζηνηρείν s1 είλαη ηνπ πξψηνπ ππνζπζηήκαηνο [121S] ηνπ δεχηεξνπ 

ππνζπζηήκαηνο [121S] ην νπνίν αλήθεη ζην πξψην ζχζηεκα [121S]. Οξίδεηαη σο ηάμε ελφο 

ζηνηρείνπ ε παξάκεηξνο ε νπνία δειψλεη ηνλ αξηζκφ κήθνπο ηνπ δηαλχζκαηνο δηεχζπλζεο, ην 

Θ(s1)=[1S] γηα παξάδεηγκα είλαη ηάμεσο 1. Ζ ηαμηλφκεζε είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε παξάκεηξνο 

εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο. 

Βαζηθά ζηνηρεία είλαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Ω 1
εο 

ηάμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιια ππνζπζηήκαηα. 
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 Γηάγξακκα 5.3 Βαζηθό Τπνζύζηεκα 

 

Με Βαζηθά ζηνηρεία είλαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Ω ηάμεσο κεγαιχηεξεο απφ 1.
 
Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα κε βαζηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιια ππνζπζηήκαηα ή άηνκα. 

Τπάξρνπλ νη παξαθάησ ππνπεξηπηψζεηο:  

- Θ[Η]=J1S, πνπ ζεκαίλεη φηη ην s1 είλαη ην πξψην ππνζχζηεκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο S1 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε J θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 
Γηάγξακκα 5.4 Με Βαζηθό Τπνζύζηεκα 

 

- Πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζρήκα απφ ηα Θ[Η]=J1S, Θ[r]=J2S 

 

 
Γηάγξακκα 5.5 Πεξίπηωζε δύν ππνζπζηεκάηωλ ζε ππνζύζηεκα 

 

- Θ[q]=J11S πνπ ζεκαίλεη φηη ην sq είλαη ην πξψην ππνζχζηεκα ηνπ S1 ην νπνίν είλαη ην 

πξψην ππνζχζηεκα ηνπ Sj ζηε ζέζε j. 
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Γηάγξακκα 5.6 Πεξίπηωζε ππνζπζηήκαηνο ζε κε βαζηθό ππνζύζηεκα 

 

- Θ[k]=J1I πνπ ζεκαίλεη φηη ην ik είλαη ην πξψην άηνκν ηνπ ππνζπζηήκαηνο Sj ζηε ζέζε 

j.  

 

 

Γηάγξακκα 5.7 Πεξίπηωζε αηόκνπ ζε ππνζύζηεκα 

 

- Θ[k]=J1I θαη Θ[ι]=J2I 

 

 

Γηάγξακκα 5.8 Πεξίπηωζε δύν αηόκωλ ζε ππνζύζηεκα 

 

- ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ην εμήο: Θ[k]=J11I πνπ ζεκαίλεη φηη ην ik είλαη ην 

πξψην άηνκν ηνπ S1 ην νπνίν είλαη ην πξψην ππνζχζηεκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο Sj ζηε 

ζέζε j.  
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Γηάγξακκα 5.9 Πεξίπηωζε αηόκνπ ζε κε βαζηθό ππνζύζηεκα 

 

4. Δπηθνηλωλία: Δίλαη ε ξνή πιεξνθνξίαο κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ ππνζπζηεκάησλ κέζα 

ζην Ω. Ζ δηάθξηζε ησλ επηθνηλσληψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν θαη ην είδνο ηνπο. Σχπνη πνπ 

ζρεδηάδνληαη κε ηφμα είλαη κνλνθαηεπζπλφκελνη θαη ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κφλν πξνο 

ηελ κία θαηεχζπλζε, ελψ ηχπνη πνπ ζρεδηάδνληαη κε αθκέο δειψλνπλ δηθαηεπζπλφκελε 

επηθνηλσλία, δειαδή ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.  

5. Έιεγρνο: Δίλαη ε ζθφπηκε πξάμε ελφο ειεγθηηθνχ ππνζπζηήκαηνο ή αηφκνπ ζην 

ειεγρφκελν ππνζχζηεκα ή άηνκν. 

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηχπν ή ην είδνο ηνπο. Γηα θάζε ηχπν ππάξρεη δηαθνξεηηθφο ζρεδηαζκφο φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ. Ο ζρεδηαζκφο θάζε ηχπνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ αμία-είδνο ηνπ ηα νπνία 

ζπκβνιίδνληαη κε έλα γξάκκα φπσο απηά νξίζηεθαλ απφ ηνλ Bowe (1981). Σα θεθαιαία 

γξάκκαηα αλαθέξνληαη ζηα θαλάιηα ειέγρνπ ελψ ηα κηθξά ζην επηθνηλσληαθφ θαλάιη ειέγρνπ. 

πγθεθξηκέλα έρνπκε: 

- P,p: Πηζαλή ζχγθξνπζε(αδφκεηε επηθνηλσλία ζε κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο). 

- C,c: Δπηθνηλσλία (θαιή επηθνηλσλία). 

- U,u: θφπηκε ελέξγεηα (θαιή απαξαίηεηε επηθνηλσλία). 

- G,g: Γεληθή αιιειεπίδξαζε ή επηξξνή (αιιειεπίδξαζε ρσξίο ζπγθεθξηκέλε πίεζε 

πάλσ ζηελ επηθνηλσλία). 

- D,d: Γηαζηξεβισκέλε επηθνηλσλία (αηειήο επηθνηλσλία κε αλαπφθεπθηε 

δηαζηξέβισζε ηεο πιεξνθνξίαο). 

- Γ,δ: Γηαζηξεβισκέλε ζθφπηκε επηθνηλσλία (αηειήο απαξαίηεηε επηθνηλσλία κε 

αλαπφθεπθηε δηαζηξέβισζε ηεο πιεξνθνξίαο). 

 ηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ 

ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ. 
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- Τπάξρεη ε επηθνηλσλία J1I * J2I πνπ ζεκαίλεη φηη ηα iθ θαη iι είλαη ην πξψην θαη δεχηεξν 

άηνκν ηνπ ππνζπζηήκαηνο Sj θαη φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σν * είλαη έλα 

απφ ηα είδε επηθνηλσλίαο ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

 
Γηάγξακκα 5.10 Δπηθνηλωλία κεηαμύ αηόκωλ ηνπ ίδηνπ ππνζπζηήκαηνο 

 

- Έρνπκε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ππνζπζηεκάησλ κέζσ ησλ αηφκσλ iθ θαη iι κε ηε 

ζρέζε J1I * L2I, ε νπνία θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

  

Γηάγξακκα 5.11 Δπηθνηλωλία κεηαμύ αηόκωλ δηαθνξεηηθώλ ππνζπζηεκάηωλ 

 

- Δπίζεο ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκνπ θαη ππνζπζηήκαηνο κέζα ζην ίδην 

ππνζχζηεκα θαη ζπκβνιίδεηαη κε J1I * J1S.  

  

 
Γηάγξακκα 5.12 Δπηθνηλωλία κεηαμύ αηόκνπ θαη ππνζπζηήκαηνο 
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- Δπηθνηλσλία κεηαμχ αηφκνπ θαη ππνζπζηήκαηνο δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ θαη 

δειψλεηαη κε J1I * L1S. 

  

 

Γηάγξακκα 5.13 Δπηθνηλωλία κεηαμύ αηόκνπ θαη ππνζπζηήκαηνο δηαθνξεηηθώλ ππνζπζηεκάηωλ 

 

- Δπηθνηλσλία κεηαμχ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ίδηνπ ππνζπζηήκαηνο, J1S * J2S 

 

 

Γηάγξακκα 5.14 Δπηθνηλωλία κεηαμύ ππνζπζηεκάηωλ ηνπ ίδηνπ ππνζπζηήκαηνο 

 

- Δπηθνηλσλία κεηαμχ ππνζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθνχ ππνζπζηήκαηνο, J1S * G1S 

 

 
Γηάγξακκα 5.15 Δπηθνηλωλία κεηαμύ ππνζπζηεκάηωλ δηαθνξεηηθνύ ππνζπζηήκαηνο 

 

Ζ ίδηα κέζνδνο απεηθφληζεο αθνινπζείηαη θαη γηα ηνλ έιεγρν. Σα παξαθάησ ζρήκαηα 

δείρλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ ειέγρνπ. 
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Γηάγξακκα 5.16 ρέδην Διέγρνπ 1: ηνηρεία [JS],[J1S],[J2S],(J11I)  

 

 

Γηάγξακκα 5.17 ρέδην Διέγρνπ 2: ηνηρεία [JS],(J1I),(J2I) - Δπηθνηλωλίεο κέζω ειέγρνπ (J1I)<* (J2I) 

 

 

Γηάγξακκα 5.18 ρέδην Διέγρνπ 3: ηνηρεία [JS],[J1S],(J1I) - Δπηθνηλωλίεο κέζω ειέγρνπ (J1I)<* 
[J1S] 

 

 

Γηάγξακκα 5.19 ρέδην Διέγρνπ 4: ηνηρεία [JS],[J1S],(J2S) - Δπηθνηλωλίεο κέζω ειέγρνπ [J1S]<* 
[J2S] 

5.3  To DCSYM Case Tool 

Σν πξφγξακκα DCSYM Case Tool ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηελ ζπζηεκηθή 

κεζνδνινγία DCSYM θαη έρεη πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο γηα λα ζπλδεζεί θαη κε άιιεο 

πιαηθφξκεο ζπζηεκηθήο αλάιπζεο.To User Interface ηνπ DCSYM Case Tool θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. Αλαιπηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά καο, ην 

workspace κε ην νπνίν επηηεινχληαη νη εξγαζίεο. ηα αξηζηεξά καο, κε ηελ θαξηέια Design 

Sj 

Sj 
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ππάξρνπλ φιεο νη επηινγέο ζρεδηαζκνχ, ζπζηεκάησλ, ππνζπζηεκάησλ θαη αηφκσλ θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ζχλδεζεο επηθνηλσληψλ θαη ειέγρνπ κεηαμχ ηνπο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ, ππνζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο DCSYM δηφηη 

επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηάηαμε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ κε απιφ ηξφπν θαη δίλεηαη 

απφ ην πξφγξακκα DCSYM Case Tool. Δπηπξφζζεηα κε ηελ θαξηέια Views ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ρεηξηζηνχλ δηάθνξεο φςεηο ηεο ζρεδίαζεο καο θαη ηέινο κε 

ηελ θαξηέια Tree ππάξρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο ηεξαξρίαο κεηαμχ ζπζηεκάησλ, 

ππνζπζηεκάησλ θαη αηφκσλ αληίζηνηρα. Με ηελ βνήζεηα ηνπ κελνχ Tools, καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα: 1) λα εμαρζεί κηα εηθφλα ηνπ Πίλαθα Δπηθνηλσληψλ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην 

δηάγξακκα DCSYM ην νπνίν έρεη επηιεγεί, 2) λα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο (πρ αξηζκφ ππνζπζηεκάησλ, αξηζκφ αηφκσλ θιπ). Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

καο είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζηηο παξαθάησ κνξθέο αξρείσλ: PDF,WMF,SVG,PNG. 
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Design –Views-Tree workspace  

 

ρήκα 5.20 User Interface DCSYM Case Tool 
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6. Εφαρμογή της Συστημικής Μεθοδολογίας DCSYM στη Δομή και 

τις Επικοινωνίες ενός Στρατηγείου 

6.1 Υπάρχουσα Κατάσταση του προβλήματος 

ην θεθάιαην 4.3 κε ηε πζηεκηθή κεζνδνινγία VSM πεξηγξάθεθε ε δνκή, νη επηθνηλσλίεο θαη ν 

έιεγρνο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. Σν βηψζηκν κνληέιν VSM ηνπ Beer απνδίδεη θαιχηεξα κέρξη θαη ην 

επίπεδν ησλ Κεληξηθψλ Γηεπζχλζεσλ. Καηά ζπλέπεηα γηα λα κειεηεζεί απνηειεζκαηηθά ηα 

θαηψηεξα επίπεδα (πρ Σκήκαηα ησλ Γηεπζχλζεσλ) εθαξκφδεηαη ε πζηεκηθή Μεζνδνινγία 

DCSYM ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ηξαηεγείνπ φπσο ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα.  

Σν ηξαηεγείν Ω απνηειείηαη απφ Κιάδνπο θαη Γηεπζχλζεηο φπσο παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 6.1 θαη πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη θαηάιιεια κε ξνέο επηθνηλσλίαο γηα 

αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ξνέο ειέγρνπ γηα ηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.  

6.2. Σχεδιασμός Υπάρχουσας Κατάστασης με DCSYM 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, έλαο ζπζηεκηθφο αλαιπηήο εθφζνλ 

παξαηήξεζε πξνζεθηηθά ηελ δνκή ηνπ, μεθίλεζε ηελ εξεπλά ηνπ κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

απφ ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηα ηειέρε ησλ Γηεπζχλζεσλ. Σα απνηειέζκαηα πξνήιζαλ απφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ίδηνπ θαζψο θαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζπνπδαηφηεηα, ε νπνία έρεη ε ζπλεξγαζία. Καηά 

ζπλέπεηα, ν Γηνηθεηήο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ν Δπηηειάξρεο, νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηα 

ζηειέρε απηψλ, θαηφπηλ αηηήζεσο έδσζαλ πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο 

Γηεπζχλζεψο ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ κε 

ηηο ππφινηπεο Γηεπζχλζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω. 

Δπηπξφζζεηα κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηα 

νπνία ζπκπιεξψζεθαλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θξίζεθε απαξαίηεην λα ππάξμνπλ θαη 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε επηπιένλ εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηε ζπιινγή λέσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ εθηίκεζε θαη πξνζέγγηζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο DCSYM είλαη νη δπλαηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο ηηο νπνίεο 

πξνζθέξεη θαη καο επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηάηαμε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ κε 

ελζεηηθφ ηξφπν. 

Δθαξκφδνληαο ηελ θσδηθνπνίεζε εμάγεηαη σο απνηέιεζκα ν Πίλαθαο 6.1, ν νπνίνο καο 

δείρλεη ηελ δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω.  
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Πίλαθαο 6.1 Γνκή ηξαηεγείνπ Ω κε Δθαξκνγή Κωδηθνπνίεζεο 
1S ηξαηεγείν Ω 1.1 S 

Γηνίθεζε 
1.1.1 S 
Δπηηειηθφ 
Γξαθείν 
Γηνηθεηνχ 

 1.1.1.1 Η 
Γηνηθεηήο 

  1.1.2 S Γξαθείν 
Δπηηειάξρε 

 1.1.2.1 Η 
Δπηηειάξρεο 

   1.1.2.2 S Γεληθή 
Γξακκαηεία 

1.1.2.1.1 I 
Γηεπζπληήο 
Γεληθήο 
Γξακκαηείαο  

 1.2 S  
Κιάδνο 

1.2.1 S 
Γηεχζπλζε 
Δπηρεηξήζεσλ-
Αζθήζεσλ  

 1.2.1.1 I 
Γηεπζπληήο 
Δπηρεηξήζεσλ-
Αζθήζεσλ  

  1.2.2 S 
Γηεχζπλζε 
Πιεξνθνξηψλ-
Αζθαιείαο  

 1.2.2.1 I 
Γηεπζπληήο 
Πιεξνθνξηψλ-
Αζθαιείαο 
 

  1.2.3 S 
Γξακκαηεία  
Κιάδνπ 

 1.2.3.1 I  
Γηεπζπληήο 
Γξακκαηείαο  
Κιάδνπ 

 1.3 S Φ 
Κιάδνο 

1.3.1 S 
Γηεχζπλζε 
Γηνηθεηηθήο 
Μεξίκλεο  

 1.3.1.1 I  
Γηεπζπληήο 
Γηνηθεηηθήο 
Μεξίκλεο 

  1.3.2 S 
Γηεχζπλζε 
Τγεηνλνκηθνχ 

 1.3.2.1 I  
Γηεπζπληήο 
Τγεηνλνκηθνχ 

  1.3.3 S 
Γξακκαηεία Φ 
Κιάδνπ 

 1.3.3.1 I  
Γηεπζπληήο 
Γξακκαηείαο Φ 
Κιάδνπ 

 1.4 S Ε 
Κιάδνο 

1.4.1 S 
Γηεχζπλζε 
Οηθνλνκηθνχ  

 1.4.1.1 I  
Γηεπζπληήο 
Οηθνλνκηθνχ 

  1.4.2 S 
Γηεχζπλζε 
ηξαηνινγηθνχ  

 1.4.2.1 I  
Γηεπζπληήο 
ηξαηνινγηθνχ 

  1.4.3 S 
Γξακκαηεία Ε 
Κιάδνπ 

 1.4.3.1 I  
Γηεπζπληήο 
Γξακκαηείαο Ε 
Κιάδνπ 

 1.5 S Λ 
Κιάδνο 

1.5.1 S 
Γηεχζπλζε 
Δπηζεψξεζεο 
Τγηεηλήο θαη 
Αζθαιείαο 

 1.5.1.1 I  
Γηεπζπληήο 
Δπηζεψξεζεο 
Τγηεηλήο θαη 
Αζθαιείαο 

 
 
 
 

 1.5.2 S 
Γηεχζπλζε 
Σαρπδξνκηθνχ  

 1.5.2.1 I  
Γηεπζπληήο 
Σαρπδξνκηθνχ 

  1.5.3 S  1.5.3.1 I  
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Γξακκαηεία Λ 
Κιάδνπ 

Γηεπζπληήο 
Γξακκαηείαο Λ 
Κιάδνπ 

1.6 S 
Μεραλνγξάθεζε 

  1.6.2 I 
ηέιερνο 
Μεραλνγξάθεζεο 

1.6 S 
Μεραλνγξάθεζε 

  1.6.1 S 
Γηεχζπλζε 
Μεραλνγξάθε-
ζεο 

 1.6.1.1 I  
Γηεπζπληήο 
Μεραλνγξάθε-
ζεο 

 

Σν δηάγξακκα DCSYM, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 6.1 θαη 

απεηθνλίδεη ηελ δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω είλαη ην παξαθάησ: 
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Γηάγξακκα 6.2 Γνκή ηξαηεγείνπ Ω κε Δθαξκνγή ηεο πζηεκηθήο Μεζνδνινγίαο DCSYM 

 

Σν επφκελν βήκα, αθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί ην ζχζηεκα, ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ θαη ηα άηνκα 

ηα νπνία ην απαξηίδνπλ, είλαη λα κνληεινπνηεζεί ε ξνή γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο 

ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 6.3, ε νπνία είλαη κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε δηαδηθαζία. 
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Πίλαθαο 6.3 Ρνέο Πιεξνθνξηώλ ηξαηεγείνπ Ω 

 
 

 
Σν δηάγξακκα DCSYM ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 6.3 θαη 

απεηθνλίδεη ηηο ξνέο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω είλαη ην παξαθάησ:  
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Γηάγξακκα 6.4 Ρνέο Πιεξνθνξηώλ ηξαηεγείνπ Ω   

 
ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη ηα θαλάιηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5. Απηή ε πην 

νινθιεξσκέλε απεηθφληζε, επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ειέγρσλ νη νπνίνη αζθνχληαη αθφκα 

θαη εάλ δελ ππάξρεη ξνή πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία απηά. 
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Πίλαθαο 6.5 Ρνέο Διέγρνπ ηξαηεγείνπ Ω 

 
 

Σν δηάγξακκα DCSYM ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 6.5 θαη 

απεηθνλίδεη ηηο ξνέο ειέγρνπ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω είλαη ην παξαθάησ: 
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Γηάγξακκα 6.6 Ρνέο Διέγρνπ ηξαηεγείνπ Ω 

 

ηελ ζπλέρεηα δηαηίζεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ε νπνία αθνξά ηηο ζρέζεηο 

ειέγρνπ θαη ηηο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο 
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Γηάγξακκα 6.7 Ρνέο Διέγρνπ-Δπηθνηλωληώλ ηξαηεγείνπ Ω  

6.3. Σκέψεις επί της χρήσης της DCSYM στην Yπάρχουσα Κατάσταση 

του Προβλήματος 

Με ηελ πξψηε απεηθφληζε εμάγεηαη κηα πξψηε εηθφλα ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ (ππνζπζηεκάησλ 

θαη αηφκσλ) ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ηε δεχηεξε απεηθφληζε κπνξνχλ λα επηζεσξεζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο θαη ξνέο. 

Καηά ζπλέπεηα έηζη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ, εάλ ππάξρνπλ απνκνλσκέλα ππνζπζηήκαηα ηα 

νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (Σνπ ηξαηεγείνπ Ω). 

Με ηελ ηξίηε απεηθφληζε εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο ειέγρνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα πθίζηαληαη 

αθφκα θαη εάλ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, πέξαλ απηήο ηνπ 

ειέγρνπ. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, εθφζνλ ππάξρεη φιε ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ην ηξαηεγείν Ω 

κπνξεί λα γίλεη επέκβαζε αλά πάζα ζηηγκή φρη κφλν γηα λα εληνπηζηνχλ νη πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο (εάλ ππάξρνπλ) αιιά θαη γηα λα εμαιεηθζνχλ. Δπίζεο κε ηελ κέζνδν απηή 

ζπληνλίδνληαη θαηάιιεια νη Κιάδνη θαη νη Γηεπζχλζεηο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, κε ξνέο ειέγρνπ θαη 

επηθνηλσλίαο, φπνπ απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

6.4. Προτεινόμενες Βελτιώσεις 

Μεηά απφ ηελ πξψηε ρξήζε ηεο DSCYM, έγηλαλ ζπλδέζεηο φπνπ ήηαλ αλαγθαίν κε θαηάιιειεο 

ξνέο επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηνπο θιάδνπο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε 

απνηέιεζκα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο, εμαηηίαο ηεο 

παξνπζίαζεο λέσλ αλαγθψλ θαη ππνρξεψζεσλ, απαηηείηαη δεχηεξε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

DSCYM. 

πγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθαλ αλάγθεο γηα λέεο ζπλεξγαζίεο κε λέα ηξαηεγεία 

(ηξαηεγείν Γ), φπνπ πξέπεη ηψξα ηα δπν ηξαηεγεία Ω θαη Γ λα ζπληνληζηνχλε κε αληίζηνηρεο 

ξνέο ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε, ην ηξαηεγείν Ω λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξείεο- 

πξνκεζεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπλερή ππνζηήξημή ηνπ ζε αλαιψζηκα είδε 

(γξαθηθή χιε, ηφλεξ εθηππσηψλ, εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, δηάθνξα αληαιιαθηηθά θα.)  

6.5. Σχεδιασμός Προτεινόμενων Βελτιώσεων με την DCSYM 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζπνπδαηφηεηα, ε νπνία έρεη ε ζπλεξγαζία. Καηά 

ζπλέπεηα, ν Γηνηθεηήο ηνπ ηξαηεγείνπ Γ, ν Δπηηειάξρεο, νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηα 

ζηειέρε απηψλ, θαηφπηλ αηηήζεσο έδσζαλ πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο 

Γηεπζχλζεψο ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο, ν 

έιεγρνο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ηξαηεγείσλ. 

Δπίζεο,κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Δηαηξεηψλ – Πξνκεζεπηψλ 

θαη παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή επηπιένλ 

πιεξνθνξίαο.  
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Δθαξκφδνληαο ηελ θσδηθνπνίεζε φπσο πξνεγνπκέλσο εμάγεηαη σο απνηέιεζκα ν 

Πίλαθαο 6.8, ν νπνίνο καο δείρλεη ηελ δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Γ θαη ησλ Δηαηξεηψλ-Πξνκεζεπηψλ.  

 

Πίλαθαο 6.8 Γνκή ηξαηεγείνπ Γ θαη Δηαηξεηώλ-Πξνκεζεπηώλ  

 

 

Σν δηάγξακκα DCSYM πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 6.8 θαη απεηθνλίδεη 

ηηο δνκέο ησλ ηξαηεγείσλ Ω, Γ θαη ησλ Δηαηξεηψλ-Πξνκεζεπηψλ είλαη ην παξαθάησ:  
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Γηάγξακκα 6.9 Γνκή ηξαηεγείωλ Ω, Γ θαη Δηαηξεηώλ-Πξνκεζεπηώλ 

 

 ην επφκελν βήκα, αθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί ηα λέα ζπζηήκαηα, ηα ππνζπζηήκαηά ηνπο θαη 

ηα άηνκα ηα νπνία ην απαξηίδνπλ (κηα γεληθή εηθφλα), πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί ε ξνή γλψζεο 

θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 6.10: 
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Πίλαθαο 6.10 Ρνέο Γλώζεωλ θαη Πιεξνθνξηώλ Μεηαμύ ηωλ ηξαηεγείωλ Ω, Γ θαη Δηαηξεηώλ-
Πξνκεζεπηώλ 

 

 

Σν δηάγξακκα DCSYM ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 6.10 θαη 

απεηθνλίδεη ηηο ξνέο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ ηξαηεγείσλ Ω,Γ θαη ησλ Δηαηξεηψλ-

Πξνκεζεπηψλ είλαη ην παξαθάησ:  
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Γηάγξακκα 6.11 Ρνέο Γλώζεωλ θαη Πιεξνθνξηώλ Μεηαμύ ηωλ ηξαηεγείωλ Ω, Γ θαη Δηαηξεηώλ-
Πξνκεζεπηώλ  
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ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη ηα θαλάιηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 6.12. Απηή ε 

πην νινθιεξσκέλε απεηθφληζε, επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ειέγρσλ νη νπνίνη αζθνχληαη 

αθφκα θαη εάλ δελ ππάξρεη ξνή πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία απηά.  

 

Πίλαθαο 6.12 Ρνέο Διέγρνπ κεηαμύ ηωλ ηξαηεγείωλ Ω,Γ θαη Δηαηξεηώλ-Πξνκεζεπηώλ  

 

 

Σν δηάγξακκα DCSYM ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 6.12 θαη 

απεηθνλίδεη ηηο ξνέο ειέγρνπ ησλ ηξαηεγείσλ Ω,Γ θαη ησλ Δηαηξεηψλ-Πξνκεζεπηψλ είλαη ην 

παξαθάησ:  
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Γηάγξακκα 6.13 Ρνέο Διέγρνπ κεηαμύ ηωλ ηξαηεγείωλ Ω,Γ θαη Δηαηξεηώλ-Πξνκεζεπηώλ  
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ηελ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ηξαηεγείνπ Γ 

θαη ησλ Δηαηξεηψλ-Πξνκεζεπηψλ ε νπνία αθνξά ηηο ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηηο ζρέζεηο 

επηθνηλσλίαο.  

 

 
Γηάγξακκα 6.14 Ρνέο Διέγρνπ-Δπηθνηλωληώλ κεηαμύ ηωλ ηξαηεγείωλ Ω,Γ θαη Δηαηξεηώλ-
Πξνκεζεπηώλ  
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6.6. Συμπεράσματα- Περίληψη επί της DCSYM 

Ζ DCSYM είλαη κηα επέιηθηε κεζνδνινγία, ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα ζπζηεκηθφ 

αλαιπηή λα αληηκεησπίζεη πνιχπινθεο δνκέο κε ηελ ρξήζε απιψλ θαλφλσλ. ηα ζηάδηα θάζε 

ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζνπκε ζην DCSYM γξάθεκα ηηο πξαγκαηηθέο θαη δπλαηέο επηθνηλσλίεο 

θαζψο θαη ηηο ξνέο ειέγρνπ κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα 

ην γξάθεκα εμειίζζεηαη ζε έλαλ πιήξε ράξηε, ν νπνίνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαθαιπθζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ θαη αληαιιαγψλ γλψζεσλ. Ζ δνκηθή απεηθφληζε ε νπνία 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πξψην ζηάδην καο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαθαιπθζνχλ λέεο δπλαηφηεηεο 

γηα επηζηεκνληθή αληαιιαγή γλψζεο. 

 Αξρηθά ζρεδηάζηεθε έλα ζχζηεκα, ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ θαη ηα άηνκα ηα νπνία ην 

απαξηίδνπλ (ηξαηεγείν Ω). ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ ξνέο επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ κε 

ζθνπφ ηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω. Έλα ηξαηεγείν φκσο γηα λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ, δελ ελεξγεί πνηέ 

απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα. Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγήζεθαλ αλάγθεο γηα επηβαιιφκελεο 

ζπλεξγαζίεο κε ην ηξαηεγείν Γ θαη κε Δηαηξείεο – Πξνκεζεπηέο. Δπνκέλσο, δεκηνπξγήζεθαλ 

δχν λέα ζπζηήκαηα, κε ηα ππνζπζηήκαηα ηνπο θαη ηα άηνκα ηα νπνία ηα απαξηίδνπλ. 

Σέινο, ζπλδέζεθαλ θαηάιιεια ηα ηξία ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο κε ξνέο επηθνηλσλίαο θαη 

ειέγρνπ, φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν, θαηφπηλ κειέηεο απφ ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα – ζπλεληεχμεηο, έηζη ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπληνλίδνληαη κε 

απνηέιεζκα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα κε ηελ 

ρξήζε ηεο επέιηθηεο κεζνδνινγίαο DCSYM κπνξεί λα επηηεπρζεί κειινληηθά ε επέθηαζε θαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ξνψλ επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, δηνξζψλνληαο ηπρφλ 

πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαζψο επίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ απνηειεζκαηηθά ην 

ηξαηεγείν Ω θαη κε λέεο Πξντζηάκελεο ή Τθηζηάκελεο αξρέο. 
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7. Χρήση των Μεθοδολογιών VSM και DCSYM στη Λειτουργία του 

Στρατηγείου 

7.1. Η Μεθοδολογία VSM 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ην κνληέιν βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο (Viable 

System Model) αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 απφ ηνλ Stafford Beer. χκθσλα κε ηνλ 

Beer έλαο νξγαληζκφο έρεη βησζηκφηεηα φηαλ δηαηεξείηαη ζην ρξφλν. Οη πεξηζζφηεξνη 

νξγαληζκνί έρνπλ σο ζηφρν ην θέξδνο, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη 

απνηειεζκαηηθά. Σα ππάξρνληα πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε καηηά πξνο ην 

κέιινλ θαη λα εθαξκφδεηαη ε αξρή: «Πξφβιεςε επί Μειινληηθήο Γξάζεσο». Αληηζέησο, 

παξαηεξείηαη ζε πνιινχο νξγαληζκνχο λα αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θνληφθζαικα θαη 

απηφο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπο νδεγεί αξγά ή γξήγνξα ζηελ θαηαζηξνθή (Espejo θαη 

Gill,2002).  

To VSM είλαη έλα κνληέιν ηεο Οξγαλσζηαθήο δνκήο ελφο βηψζηκνπ ή απηφλνκνπ 

ζπζηήκαηνο. Έλα βηψζηκν ζχζηεκα, είλαη θάζε ζχζηεκα ην νπνίν έρεη νξγαλσζεί κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο απαηηήζεηο επηβίσζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπλερψο 

κεηαβάιιεηαη. Σν VSM εθθξάδεη έλα κνληέιν γηα έλα βηψζηκν ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη κηα 

αθεξεκέλε θπβεξλεηηθή πεξηγξαθή ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε θάζε νξγαληζκφ φηαλ απηφο είλαη 

βηψζηκν ζχζηεκα θαη ηθαλφ γηα απηνλνκία. Σν κνληέιν εζηηάδεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο επίζεο θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην 

εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Δμαηηίαο ησλ αλαηξεπηηθψλ αιιαγψλ νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζηε 

ζεκεξηλή επνρή, έλαο νξγαληζκφο γηα λα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη βηψζηκνο, πξέπεη λα είλαη 

‘νπιηζκέλνο’ κε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα αληηδξά ζηηο 

αιιαγέο απηέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θαη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια. Καηά ζπλέπεηα ν 

νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ελδερφκελεο απεηιέο θαζψο θαη δπλαηφηεηεο εμέιημεο, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

(Devine,2005). O Beer, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.2, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

θάζε βηψζηκν ζχζηεκα γηα λα επηβηψλεη πξέπεη λα έρεη ελεξγέο πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Δθαξκνγή, πληνληζκφο, Έιεγρνο, Ννεκνζχλε θαη Πνιηηηθή).  

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ γηα ην βηψζηκν κνληέιν ηνπ Beer ζρεδηάζηεθε ην 

ηξαηεγείν Ω, έηζη ψζηε νη Γηεπζχλζεηο ηνπ, λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλνρή θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε απνδνηηθφ ηξφπν, εθφζνλ απηέο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο είλαη θάζεηα θαη 

νξηδφληηα αιιειεμαξηψκελα. Σν κνληέιν απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξηήγεζε θαη 

θαηαλφεζε ζε βάζνο ηε δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω θαη παξάιιεια καο πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή 

αθεηεξία, γηα ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

ζθνπνχ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη εθπιήξσζε ηεο 
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απνζηνιήο ηνπ ελ ιφγσ ηξαηεγείνπ. Σν ηξαηεγείν Ω βξίζθεηαη αλά πάζα ζηηγκή ζε 

αιιειεμάξηεζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο αιιαγέο. Δίλαη έηνηκν λα 

αληηκεησπίζεη απεηιέο θαζψο θαη λα ζπλάςεη λέεο ζπλεξγαζίεο κε άιιεο ππεξεζίεο. Δπίζεο έρεη 

εμαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ, δηφηη είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε λα ρεηξίδεηαη ηα ππάξρνληα 

πξνβιήκαηα εθφζνλ ε ‘καηηά ηνπ’ είλαη ζηξακκέλε πξνο ην κέιινλ. Δίλαη δπλαηφλ λα 

επηζεκαλζεί, φηη κε ηε ρξήζε ηνπ βηψζηκνπ κνληέινπ ηνπ Beer, ην ηξαηεγείν Ω δηαζέηεη έλα 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν ηνπ ππνδεηθλχεη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έηζη ψζηε ζε 

πξψην ρξφλν λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη ζε δεχηεξν ρξφλν λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε 

άιιεο ππεξεζίεο, ζηξαηησηηθέο θαη κε. Σέινο ην ελ ιφγσ κνληέιν βνεζά ην ηξαηεγείν Ω, λα 

θαηαλνήζεη ηελ αλζξψπηλε δπλακηθφηεηα θαη λα πξνζεγγίζεη θαιχηεξα ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν 

είλαη ζεκαληηθφο πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο.  

Σν κνληέιν VSM φκσο έρεη θαη θάπνηεο αδπλακίεο, δηφηη δελ είλαη εθηθηφ λα ιάβεη ππφςηλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο. Δίλαη επίζεο 

δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε εμαηηίαο ηεο αληίζηαζεο ηεο νπνίαο πηζαλψο λα πξνθαιεί 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ην νπνίν είλαη κηα ζηξαηησηηθή 

ππεξεζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή πεηζαξρία, εθηηκάηαη φηη απηή ε αληίζηαζε ζα είλαη 

πνιχ κηθξή σο κεδακηλή, αιιά νπσζδήπνηε αξρηθά απαηηείηαη θαη κηα αιιαγή λννηξνπίαο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην φηη ην ελ ιφγσ κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηε 

ζηαζεξφηεηα ζε βάξνο ηεο αιιαγήο. Σέινο, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά φηη ην κνληέιν VSM ηνπ 

Beer εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο θεληξηθέο δηεπζχλζεηο ελφο ζπζηήκαηνο (ηξαηεγείν Ω). 

ηα ηκήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ ησλ δηεπζχλζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ππξακίδα ηεο 

ηεξαξρίαο είλαη πξνηηκφηεξν λα εθαξκνζζεί ε κεζνδνινγία DCSYM. 

7.2. Η Μεθοδολογία DCSYM 

Ζ κεζνδνινγία DCSYM είλαη κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία θαη φρη κφλν έλα κνληέιν 

απεηθφληζεο. Με ηε ρξήζε ηεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε δνκή, νη επηθνηλσλίεο, ν έιεγρνο θαη ε 

ηεξαξρία. ην θεθάιαην 5 κειεηήζεθαλ φια ηα παξαπάλσ γηα ην ηξαηεγείν Ω ζε ηξαηεγηθφ 

επίπεδν. Με ηε βνήζεηα ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζεσξήζεθε ην ελ ιφγσ ηξαηεγείν σο έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ. Άξα ηα ηκήκαηα ηνπ ηξαηεγείνπ Ω θαη ηα 

ζηειέρε ηνπ, αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σα γξαθήκαηα DCSYM 

απνηεινχλ έλα πιήξε ράξηε, ν νπνίνο καο βνεζά, λα κειεηεζεί ζε βάζνο ε δνκή ηνπ θαη λα 

αλαθαιπθζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ζηειερψλ θαη 

ηκεκάησλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο γηα αληαιιαγή γλψζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω (ηξαηεγείν Γ θαη Δηαηξείεο-Πξνκεζεπηέο). Με ηε 

DCSYM ππάξρεη ην πιενλέθηεκα λα κειεηεζνχλ φρη κφλν νη Κιάδνη ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, νη 

νπνίνη απνηεινχλ θεληξηθέο δηεπζχλζεηο, αιιά θαη λα πξνρσξήζνπκε πην βαζηά, εθαξκφδνληαο 
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ηελ κεζνδνινγία κέρξη θαη ζην θαηψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. Καηά 

ζπλέπεηα απεηθνλίδνπκε ηελ δνκή, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηνλ έιεγρν ζηηο Γηεπζχλζεηο ησλ Κιάδσλ 

θαη ζηα ηκήκαηα ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη παξάιιεια κεηψλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο θελψλ θαη 

αδπλακηψλ φζνλ αθνξά ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηνλ έιεγρν κεηαμχ φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(Κιάδνη, Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα) ηνπ ηξαηεγείνπ Ω.  

7.3. Συμπεράσματα από τη Χρήση των Συστημικών Μεθοδολογιών VSM 

και DCSYM στη Λειτουργία του Στρατηγείου. 

Σν κνληέιν VSM ηνπ Beer εθαξκφδεηαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Σν ελ ιφγσ κνληέιν καο νδεγεί 

κέρξη ηα ζεκεία ησλ Κεληξηθψλ Γηεπζχλζεσλ, φπνπ απνδίδεη θαιχηεξα θαη δελ εθαξκφδεηαη ζε 

επίπεδν δηεξγαζηψλ. ηε ζπλέρεηα, ε κεζνδνινγία DCSYM θαηεπζχλεη ζηε κειέηε θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ ηκεκάησλ, πξνζεγγίδνληαο ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πην απνηειεζκαηηθά θαη πην 

επέιηθηα, ηφζν ζε επίπεδν δηεξγαζηψλ, φζν θαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα κε ην 

VSM ηνπ Beer, κειεηήζεθε ην επίπεδν ησλ θιάδσλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, 

ελψ κε ηε κεζνδνινγία DCSYM έγηλε επθνιφηεξα πξνζέγγηζε ζηηο Γηεπζχλζεηο ησλ Κιάδσλ θαη 

επίζεο κε ηελ ίδηα θηινζνθία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαιπζεί απνηειεζκαηηθά θαη ην επφκελν 

πθηζηάκελν επίπεδν, ην νπνίν είλαη ηα ηκήκαηα ησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Κιάδσλ, ην ακέζσο 

επφκελν πνπ είλαη ηα ππνηκήκαηα ησλ ηκεκάησλ θνθ. Άξα ε ελ ιφγσ κεζνδνινγία είλαη πην 

επέιηθηε θαη ρεηξίδεηαη πην απνηειεζκαηηθά ηελ πνιππινθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο. Ο Asby (1956) 

αλαθέξεη φηη ε πην ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηεο πνιππινθφηεηαο είλαη ε Κπβεξλεηηθή Πεξηγξαθή. 

πλεπψο φηαλ ππάξρεη πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ην απαξηίδνπλ, ην απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε 

ηεο απφδνζήο ηνπ. ηα παξαθάησ ζρήκαηα 7.1, 7.2 7.3, 7.4 θαη 7.5 παξαηεξείηαη ε εθαξκνγή 

ησλ πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ VSM θαη DCSYM ζηε δνκή, ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ ηξαηεγείνπ Ω. Οη πζηεκηθέο απηέο κεζνδνινγίεο έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηα 

Κεθάιαηα 4 θαη 6 αληίζηνηρα, απιά αληηπαξαηίζεληαη ηα ελ ιφγσ ζρήκαηα, ηα νπνία είλαη 

απνηέιεζκα ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ VSMod θαη DCSYM Case Tool γηα λα δνζεί 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο ηνπο. 
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ρήκα 7.1 Γνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε Υξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 7.2 Γηάγξακκα 2D ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε Υξήζε ηνπ VSMod 
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ρήκα 7.3 Γoκή Μεηά ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε Υξήζε ηεο DCSYM 
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ρήκα 7.4 Δπηθνηλωλίεο Μεηά ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε Υξήζε ηεο DCSYM 
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ρήκα 7.5 Έιεγρνο Μεηά ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ ηξαηεγείνπ Ω κε Υξήζε ηεο DCSYM 
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8. Συμπεράσματα 

8.1. Συμπερασματικές Σκέψεις από τη Χρήση Συστημικών 

Μεθοδολογιών στη Λειτουργία του Στρατηγείου 

Δθφζνλ αλαθέξζεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ νη εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, 

θαηφπηλ ν Beer έδσζε έκθαζε ζε κία πνιχ ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο, ηε 

δεκηνπξγία κνληέισλ. Kαηά ζπλέπεηα δεκηνχξγεζε ην Μνληέιν Βηψζηκνπ πζηήκαηνο (Viable 

System Model, VSM) κε ην νπνίν κειεηήζεθε ην ηξαηεγείν Ω. χκθσλα κε ηνλ Beer ην 

κνληέιν, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ θπβεξλνζπζηεκηθή κεηαθνξά, αλαπαξηζηά επηηπρψο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ νξγαληζκφ ζε βηνινγηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν. Σν VSM θαζνξίδεη θαλφλεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζηψζνπκε αλ έλαο νξγαληζκφο είλαη ηθαλφο γηα επηβίσζε 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ φπσο ξχζκηζε, κάζεζε, ζπληνληζκφο, 

έιεγρνο, επθπΐα θιπ. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ην VSM ηνπ Beer, απνδίδεη θαιχηεξα κέρξη ην 

επίπεδν ησλ Κεληξηθψλ Γηεπζχλζεσλ, ελψ γηα ηα πθηζηάκελα επίπεδα είλαη πξνηηκφηεξν θαη 

απνδνηηθφηεξν, λα εθαξκφζνπκε ηε πζηεκηθή Μεζνδνινγία DCSYM. 

Ζ ζπζηεκηθή κεζνδνινγία DCSYM (Design and Control Systemic Methodology) είλαη κηα 

κεζνδνινγία απνηχπσζεο, ε νπνία παξέρεη ζπλεπή δηαγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ 

ζε βάζνο δνκέο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. ηα θεθάιαην 5 

εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε DCSYM έρεη ηζρπξέο ηερληθέο δηαγξακκάησλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ κηα ζπλεπή ζπζηεκηθή γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν 

παξαγσγήο γηα ηα κέιε ελφο ηκήκαηνο ή κηαο νκάδαο ηα νπνία εξκελεχνπλ ην ίδην ζχζηεκα ή 

παξεκβαίλνπλ ζε απηφ. Δπίζεο ε DCSYM είλαη δηαγξακκαηηθή, πεξηγξαθηθή θαη πεξηέρεη 

ελζσκαησκέλε καζεκαηηθή θσδηθνπνίεζε. Ζ δνκηθή ηεο πιεξνθφξεζε είλαη πινχζηα θαη 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν γηα λα παξάγεη απνηειεζκαηηθή ζπζηεκηθή 

επηθνηλσλία. Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ κειέηε ηνπ 

ηξαηεγείνπ Ω ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιπθζνχλ λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα επηζηεκνληθή αληαιιαγή γλψζεο. Δπίζεο θαιιηέξγεζε ην νκαδηθφ πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ξνέο 

επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή «Πξφβιεςε επί Μειινληηθήο Γξάζεσο» 

ζπλδέζεθε ην ηξαηεγείν Ω κε ην ηξαηεγείν Γ θαη κε Δηαηξείεο-Πξνκεζεπηέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε ππνδνκή θαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηνξζσζνχλ ηπρφλ αζάθεηεο-πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη κειινληηθά λα επεθηαζνχλ νη ξνέο 

επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ ηνπ ηξαηεγείνπ Ω ζπλδένληαο ην κε άιιεο ηξαηησηηθέο Τπεξεζίεο ή 

Οξγαληζκνχο. 
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Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Beer αθνξά ηελ δηνίθεζε ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ζε ζηξαηεγηθφ 

επίπεδν κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νιηζηηθήο νξγαληζκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κάζεζεο, ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο εμέιημεο. Σν βαζηθφ θπβεξλεηηθφ ζρήκα 

ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Beer, είλαη ε δηαξθήο κάζεζε, ε πξνζαξκνγή θαη ε 

παξάιιειε εμέιημε. Απηφ ην ζρήκα νδεγεί ζε αλψηεξα θαη πην πνιχπινθα επίπεδα νξγάλσζεο, 

θαζηζηψληαο ην ηξαηεγείν Ω απνηειεζκαηηθφ (ηθαλφ λα πεηπραίλεη ζηφρνπο) θαζψο θαη επέιηθην 

(θηιηθφ ζηηο αιιαγέο). 

H κεζνδνινγία DCSYM κε έλαλ απιφ ηξφπν θαηαθέξλεη λα ζπγθεληξψζεη ζε κηα εηθφλα 

φιε ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία. Δπίζεο κε ηηο δπλαηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο ηηο νπνίεο δηαζέηεη 

καο επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηάηαμε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ κε ελζεηηθφ ηξφπν. Καηά 

ζπλέπεηα κε ηελ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο κειεηήζεθε ην ηξαηεγείν Ω θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ. ε πξψην ρξφλν εθφζνλ ιήθζεθε ππφςε ε δνκή ηνπ ηξαηεγείνπ Ω, ζρεδηάζηεθαλ  νη ξνέο 

επηθνηλσλίαο γηα αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο ξνέο 

ειέγρνπ. ε δεχηεξν ρξφλν επεηεχρζε ε αλαβάζκηζε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο λέεο αλάγθεο 

ηνπ γηα επηβαιιφκελεο θαη απνξξένπζεο ζπλεξγαζίεο κε ην ηξαηεγείν Γ θαη κε Δηαηξείεο-

Πξνκεζεπηέο.  

Ζ ρξήζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο επηηξέπεη ηελ εκπινθή θαη ηελ ζπκκεηνρή πνιιψλ 

επηζηεκψλ θαη ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ αλάινγα. Γηα παξάδεηγκα κειέηε 

νξγαληζκψλ σο θνηλσληθέο δνκέο, εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο, εθαξκνγέο κνληεινπνίεζεο θ.α. 

Δπηπξφζζεηα κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ κε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ κεζνδνινγηψλ νληφηεηεο, φπσο δηάθνξνη Οξγαληζκνί, Ηδξχκαηα, ηξαηησηηθέο 

Τπεξεζίεο αθφκα θαη θπβεξλήζεηο.  

8.2. Χρήση επιπλέον Συστημικών Μεθοδολογιών στη Λειτουργία του 

Στρατηγείου 

8.2.1. Συστημική Δυναμική 

Ζ πζηεκηθή Γπλακηθή είλαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ζηε ζπζηεκηθή ζθέςε. Παξάιιεια 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα καζεκαηηθή δφκεζε θαη πξνζνκνίσζε ψζηε λα κειεηεζεί ε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ε ζπκπεξηθνξά κε ην ρξφλν. Δπίζεο, ε πζηεκηθή 

Γπλακηθή είλαη κηα κεζνδνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε θαη ηε δηαρείξηζε 

ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο, ηα νπνία ζπλαληψληαη ζήκεξα ζε επηρεηξήζεηο, ζε 

ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο. Απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζηνηρεία, ηε δπλακηθή 

κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε. Πξνζνκνίσζε είλαη κηα κέζνδνο κειέηεο ελφο 

ζπζηήκαηνο θαη εμνηθείσζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε ηε βνήζεηα ελφο άιινπ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Ζ κειέηε ησλ 
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ζπζηεκάησλ είηε κε καζεκαηηθέο κεζφδνπο είηε κε πξνζνκνίσζε δελ γίλεηαη κε απηφ ην 

ζχζηεκα, αιιά κε έλα κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο κνληέινπ: 

• Γηεπθφιπλζε ζηελ θαηαλφεζε. Σν κνληέιν είλαη ζπρλά πνιχ πην απιφ ζηελ 

θαηαλφεζε απφ ην ίδην ην ζχζηεκα γηαηί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ 

δηαηεξνχληαη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ελδηαθέξνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

• Γηεπθφιπλζε ζηελ επηθνηλσλία. Με ηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ είλαη πνιχ πην 

εχθνιν λα κεηαδνζνχλ νη ηδέεο γηα θάπνην ζχζηεκα απ’ φηη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αξρηηέθηνλαο θαηαζθεπάδεη κηα καθέηα ηνπ 

θηηξίνπ πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη κ' απηήλ δίλεη πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

πειάηε απ’ φηη κε ιεθηηθή πεξηγξαθή ή αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 

• Σν κνληέιν απνηειεί εξγαιείν πξφβιεςεο. Οξηζκέλα ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ 

πνιχ αξγέο κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε 

πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο γηα έλα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Καηαζθεπάδνληαο έλα κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο πεηπραίλνπκε επηηάρπλζε ησλ 

ρξνληθψλ κεηαβνιψλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε κειινληηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

• Αδπλακία πξφζβαζεο. Μεξηθέο θνξέο ε πξφζβαζε ζην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα 

είλαη αδχλαηε ή επηθίλδπλε. Καηαζθεπάδνληαο έλα κνληέιν, είλαη δπλαηφλ λα 

κειεηεζεί ην ζχζηεκα ρσξίο λα θηλδπλεχζεη ν κειεηεηήο ή ην ίδην ην ζχζηεκα. 

• Δθπαίδεπζε. Με ηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ είλαη δπλαηφλ λα εθπαηδεπηνχλ 

ρεηξηζηέο ρσξίο ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθψλ απφ ιάζνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δίλαη 

επίζεο δπλαηφλ λα εθπαηδεπηνχλ νη ρεηξηζηέο ελφο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δελ έρεη 

θαηαζθεπαζζεί αθφκε. 

• ρεδηαζκφο. Ζ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ ζπκβάιιεη πνιχ ζην ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπζηήκαηνο, γηαηί επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ζρεδηαζηηθψλ ζθαικάησλ θαη ηε 

δηφξζσζή ηνπο πξηλ ην ζχζηεκα θαηαζθεπαζζεί. 

• Αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη βειηηζηνπνίεζε. Ο ιφγνο απηφο γηα ηελ 

θαηαζθεπή κνληέισλ είλαη παξφκνηνο κε ηνλ πξνεγνχκελν. Καηά ην ζρεδηαζκφ 

ελφο ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζζνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά κνληέια 

θαη λα επηιερζεί ην θαηάιιειν πξνο πινπνίεζε κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα βειηηζηνπνίεζεο. 

• Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Με ηελ θαηαζθεπή ελφο 

κνληέινπ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο γηα δηάθνξεο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ. Απφ ηε κειέηε ηνπ κνληέινπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί 

δηαπηζηψλεηαη ν απνδνηηθφηεξνο ζπλδπαζκφο παξακέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

παξάκεηξνη απηνί εθαξκφδνληαη ζην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ κνληέινπ. Μνληέιν είλαη ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί κε ζθνπφ ηε κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν κνληέιν ελφο ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ην ζχζηεκα φζν πην 

πηζηά γίλεηαη, έηζη ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα εμαρζνχλ απφ ηε κειέηε ηνπ κνληέινπ 

λα αληηζηνηρνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχζηεκα. Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε 

δπλακηθή πξνζνκνίσζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαηεγείνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ηα νπνία 

ζα αλαθεξζνχλ ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

8.2.2. Δυναμική Προσομοίωση με τα Λογισμικά Vensim, Anylogic, Forio 

Σν ινγηζκηθφ Vensim καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο κνληεινπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλαο πξνζνκνησηήο πηήζεο, έλαο πξνζνκνησηήο νδήγεζεο γηα 

έλα άξκα κάρεο, θαζψο επίζεο θαη έλαο πξνζνκνησηήο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ελφο 

ηξαηεγείνπ. Σν Vensim ελζσκαηψλεη ζε έλα πεξηβάιινλ, κηα ηζρπξή ζνπίηα εξγαιείσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηε δνθηκή θαη ηελ εξκελεία ησλ κνληέισλ. Σα εξγαιεία απηά πεξηιακβάλνπλ 

δηαγξάκκαηα αηηίαο-απνηειέζκαηνο, γξαθηθά θαζψο θαη θείκελν θαηαζθεπήο κνληέινπ. Ζ 

αλαπαξαγσγή ηεο δνκήο ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο 

(ζπζηνηρίεο), ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο Monte Carlo, ηε βειηηζηνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ, θαη ηηο δηεπαθέο ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ Vensim πεξηιακβάλεη 

ηερληθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ, ζηελ πξφιεςε ησλ 

ζθαικάησλ, θαη ζηελ ηαρεία θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ απνηειεζκάησλ. Καηά ζπλέπεηα ε 

ρξήζε ηνπ ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ, πεξηνξίδνληαο ηπρφλ 

ζθάικαηα θαη κεηψλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα. 
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ρήκα 8.1 User Interface ηνπ Λνγηζκηθνύ Vensim 

 

Σν ινγηζκηθφ AnyLogic είλαη ην κφλν εξγαιείν πξνζνκνίσζεο πνπ ππνζηεξίδεη φιεο ηηο 

θνηλέο κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα: Σεο Γπλακηθήο πζηεκάησλ, ηνπ 

δηαθξηηνχ γεγνλφηνο θαη κέζσ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Αλ ζπλδπαζηνχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππάξρεη ε πβξηδηθή πξνζνκνίσζε. Ζ κνλαδηθή επειημία ηεο 

γιψζζαο κνληεινπνίεζεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζπιιάβεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ζε νπνηνδήπνηε 

επηζπκεηφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο.  

Δπεηδή είλαη ρηηζκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java είλαη ζπκβαηφ κε νπνηνδήπνηε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Windows, Mac θαη Linux) θαη επίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεθηείλεη ην 

κνληέιν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κε πξνζαξκνζκέλν θψδηθα. Σν AnyLogic εθαξκφδεηαη επξέσο 

ζηνπο ηνκείο ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ζηελ Γηνηθεηηθή Μέξηκλα, ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, ζηελ άκπλα, ζηηο θαηαζθεπέο, ζε εκπνξηθά θέληξα, ζηαζκνχο, αεξνδξφκηα θαη ζε 

πνιιά άιια. Καηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηξαηεγείνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. 
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ρήκα 8.2 User Interface ηνπ Λνγηζκηθνύ Anylogic 

 

Σν ινγηζκηθφ Forio θαηαζθεπάδεη κνληέια πξνζνκνίσζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηα 

παλεπηζηήκηα θαζψο θαη γηα θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 Δπηθεληξψλεηαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε πξνζνκνηψζεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε 

αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Σν Forio ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο 

θαη είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη πξνζνκνηψζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηηο 

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο θαζψο θαη ζε επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα ηα 

νπνία αληηκεησπίδνπλ νη κεγάινη νξγαληζκνί. Δπίζεο δχλαηαη λα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία, 

λα αλαιχζνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο, ζηξαηεγηθέο ή αληαγσληζηηθέο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη νξγαληζκνί. Καηά ζπλέπεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην εξγαιείν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαηεγείνπ. 
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ρήκα 8.3 User Interface ηνπ Λνγηζκηθνύ Forio 

8.3. Προτάσεις για Εφαρμογή Συστημικών Μεθοδολογιών στη 

Λειτουργία Μονάδων του Στρατού Ξηράς 

Ζ Δζληθή Άκπλα θαη ηδηαίηεξα ν ηξαηφο Ξεξάο απνηεινχληαη απφ αλζξσπνγελή ζπζηήκαηα 

(έκςπρν δπλακηθφ), ιεηηνπξγηθέο δνκέο θαη πιηθνηερληθά εξγαιεία θαη ππνδνκέο. Όια απηά 

ζπλαπνηεινχλ έλα πνιχπινθν ζχζηεκα αλνηρηφ ζην πεξηβάιινλ κε πινχζηα θαη ζχλζεηε 

εζσηεξηθή δπλακηθή. Ζ επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο καο δείρλεη φηη ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα 

δηαιχνληαη θαη πεζαίλνπλ. Αληίζεηα ηα αλνηρηά ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη, αλαλεψλνληαη, 

αλαξπζκίδνληαη θαη απηνξγαλψλνληαη φπσο αθξηβψο νη δσληαλνί νξγαληζκνί. Ο ηξαηφο Ξεξάο 

είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ην νπνίν εκθαλίδεη ηάμε θαη νξγάλσζε (global order and 

organization) ε νπνία δελ εμεγείηαη απφ αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ζπληζησζψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ εκπεξηέρεη, δελ 

επαξθνχλ γηα λα εμεγήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νιηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή κειεηήζεθε ην εηθνληθφ 

ηξαηεγείν Ω ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο κε ηε ρξήζε ησλ πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ VSM θαη 
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DCSYM. Καηά ζπλέπεηα παξαηεξήζεθε ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεζνδνινγηψλ απηψλ, 

φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

εηθνληθνχ ηξαηεγείνπ. ηε ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 8.2 αλαθέξζεθε ε ρξήζε επηπιένλ 

πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηε Λεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε δπλακηθή 

πξνζνκνίσζε: Vensim, Anylogic θαη Forio. Με ηε δπλακηθή πξνζνκνίσζε είκαζηε ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε, έηζη ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηεγείνπ, 

ιακβάλνληαο ζσζηφηεξεο απνθάζεηο θαη επηιέγνληαο απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο 

ελεξγείαο γηα δηάθνξα ππεξεζηαθά ζέκαηα.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ εθφζνλ εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξάμε νη πζηεκηθέο 

Μεζνδνινγίεο ζην ηξαηφ Ξεξάο, ζα κεηψζνπλ ηε πνιππινθφηεηα, ζα βειηηψζνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία-εηνηκφηεηα, πξνζθέξνληαο καο ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο φζνλ 

αθνξά ηηο αζηάζεηεο θαη ηα ζεκεία θξίζεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην κέιινλ λα 

γίλεη παξέκβαζε δεκηνπξγψληαο κηα δπλακηθή ειεγρφκελε, πξνζζέηνληαο «ελέξγεηα» ζε θάπνην 

απφ ηα ππνζπζηήκαηα. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ρεκαηηζκψλ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

Γηεχζπλζεο ζην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ, ηεο Γηεχζπλζεο πζηεκηθψλ Μειεηψλ (Γ..Μ) ηεο 

νπνίαο ην πξνηεηλφκελν νξγαλφγξακκα παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 8.4. 
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ρήκα 8.4 Οξγαλόγξακκα ηεο Γηεύζπλζεο πζηεκηθώλ Μειεηώλ 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ νξγαλφγξακκα ε Γηεχζπλζε πζηεκηθψλ Μειεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ ηξαηνχ ζα πεξηιακβάλεη: 

- Γηεπζπληή 

- Γξακκαηεία 

- Σκήκα 1 ηξαηεγηθψλ πζηεκηθψλ Μειεηψλ (..Μ) 

- Σκήκα 2 Αλάπηπμεο πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ θαη ρεηηθνχ Λνγηζκηθνχ (Α..Μ..Λ) 

- Σκήκα 3 πζηεκηθψλ Μειεηψλ Γηεπζχλζεσλ (.Μ.Γ) 

- Σκήκα 4 Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο πζηεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (Α...Γ) 

Απνζηφιε ηεο ζα είλαη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ πζηεκηθψλ Μεζνδνινγηψλ ζηνπο 

ρεκαηηζκνχο θαη ζηηο Μνλάδεο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. 

ηνπο ινηπνχο ρεκαηηζκνχο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ζε πξψην ρξφλν πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία Σνπηθνχ Γξαθείνπ πζηεκηθψλ Πξνζεγγίζεσλ (Σ.Γ..Π) θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ζηηο 

ινηπέο Μνλάδεο αληίζηνηρα. Ζ νξγάλσζε θαη ε επάλδξσζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο 

πζηεκηθψλ Μειεηψλ θαζψο θαη ησλ Σνπηθψλ Γξαθείσλ πζηεκηθψλ Πξνζεγγίζεσλ απαηηεί ηελ 

δεκηνπξγία Πηλάθσλ Οξγάλσζεο Τιηθνχ (Π.Ο.Τ) θαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ηνπο, ρξήδεη ηνλ 
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θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ (job description) θαζψο θαη ησλ θαηάιιεισλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Σα παξαπάλσ δελ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή 

δηαηξηβή αιιά ζε επηηειηθή κειέηε, ε νπνία ζα δηεμαρζεί εθφζνλ ε Ηεξαξρία ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο 

εγθξίλεη ηε δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο πζηεκηθψλ Μειεηψλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ 

(Γ.Δ.). 
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