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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σα εργαλεία και οι τεχνικές ποιότητας έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία 

από την στιγμή που η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας άρχισε να 

χρησιμοποιείται στις πολλές επιχειρήσεις και σε πολλές χώρες. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα εργαλεία ποιότητας που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αρχικά, γίνεται παρουσίαση των μοντέλων που περιγράφουν τις φάσεις 

που ακολουθούνται κατά την  διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων ή 

υπηρεσιών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται ανάλογα την φάση 

όλης της διεργασίας. την συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο 

αποτελεσματικά και χρήσιμα εργαλεία όπως Χαρτογράφηση Ροής Αξίας, 

Ανάλυση Αξίας και FMEA αναφέροντας πρακτικές εφαρμογές και του 

τρόπου εφαρμογής τους. Κατά την διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων υπάρχουν πολλοί παράγοντες  που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχή εισαγωγή των προϊόντων στην αγορά. Για αυτόν τον λόγο 

αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες και 

γίνεται  έρευνα για τον προσδιορισμό  κατά πόσο και πώς η εφαρμογή 

των εργαλείων αυτών επηρεάζουν αυτούς τους παράγοντες.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1.1Δηζαγσγή 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζχγρξνλν εζληθφ θαη παγθφζκην 

πεξηβάιινλ ε αλάπηπμε έρεη απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία γηα απηέο γηα ηελ επηβίσζε. Μέρξη θαη 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ δέθαηνπ νγδφνπ αηψλα νη άλζξσπνη δελ είραλ ιφγνπο γηα ηελ αλάπηπμε. 

Αιιά απφ ηφηε θαη σο ζηνλ ζεκεξηλφ θφζκν ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Οη έλλνηεο φπσο βειηίσζε, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

θνηλσληθή επεκεξία έρνπλ γίλεη επηζπκεηέο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θξαηψλ επηθεληξψλνληαη ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία  πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε νηθνλνκηθή ζέζε άξα θαη ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. ην πιαίζην απηφ αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε έξεπλα ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ ζηηο ΖΠΑ πνπ είρε δηεμαρζεί απφ ηνπο Graf θαη 

Saguy (1991). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξήθαλ κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ 

ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο γηα λέα πξντφληα θαη ησλ πσιήζεσλ (p>99.9%) θαη ησλ θεξδψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ( p>99.5%). Απηνί αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή έλαο 

κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ μνδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζηελ Έ&Α γηα 

ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Μηα άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Booz, Allen & 

Hamilton ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 700 επηρεηξήζεηο ηνπ Fortune 1000 ππνζηεξίδεη φηη ηα λέα 

πξντφληα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε πσιήζεσλ θαη θεξδψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο 

έδεημαλ φηη ηα λέα πξντφληα επηθέξνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην (33%) ησλ θεξδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηα επφκελα πέληε ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα ( ή λα βειηηψζνπλ ηα ππάξρνληα) κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ έζνδα 

θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ  αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. Αληίζεηα ζα κεησζνχλ ηα έζνδά ηνπο, ζα 

ράζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη απηφ ζα απεηιήζεη ηελ επηβίσζή ηνπο. Μηα κειέηε πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Γηνίθεζεο ( Britain Institute of 

Management) έδεημε φηη ην 94% ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ ιαλζάξεη ηνπιάρηζηνλ έλα λέν πξντφλ 
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ζηελ αγνξά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Απηφ δείρλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ (Ian Barclay,Mark Benson 1990).  

Ο Ian Goulding (1983) ζην πιαίζην απηφ αλαθέξεη ηελ  αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνλίδνληαο  ηξφπνπο γηα ηελ δηαηήξεζε απηήο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο 

ηξφπνπο είλαη ε  Γηαθνξνπνίεζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ηελ είζνδν ζηηο λέεο αγνξέο,  

εμαγνξέο θαη κε αληηγξαθή ησλ πξντφλησλ. Με ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ νη εμήο: 

 Αμηνπνίεζε ηεο πιενλάδνπζαο δπλακηθφηεηαο θαη αλζξψπηλεο εξγαζίαο 

 Μείσζε εμάξηεζεο απφ κηα αγνξά 

 Μείσζε εμάξηεζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

 Αχμεζε πσιήζεσλ θαη θεξδψλ 

 Δπέθηαζε εχξνπο ησλ πξντφλησλ 

 Δμάιεηςε επνρηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ απαξραησκέλσλ πξντφλησλ 

 Δθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ αγνξάο 

 

Παξά ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ θεξδνθνξία, αλάπηπμε θαη επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ  ζε απηή ηελ δηαδηθαζία ηα εκπφδηα είλαη πνιιά. χκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

κειέηεο πνιιά λέα πξντφληα απνηπγράλνπλ ζην πξψην ζηάδην εηζαγσγήο ηνπο ζηελ αγνξά. 

Γεληθά, απφ 35% έσο 44% ησλ λέσλ πξντφλησλ απνηπγράλνπλ ζηελ αγνξά θαη ηειηθά  

απνζχξνληαη (Gustafsson, 1997). Απηφ ην πνζνζηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θζάλεη ζην 46%. 

Καηαιαβαίλνπκε φηη απηφ ην πνζνζηφ είλαη αξθεηά κεγάιν ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη 

νη επηρεηξήζεηο μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα θαη πνιχ ρξφλν γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

πξντφλησλ. Ζ απνηπρία απηψλ ησλ πξντφλησλ νθείιεηαη ζηνπο πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Ο Cooper (1980) αλαθέξεη κηα έξεπλα ησλ 87 βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ φπνπ αλαγλσξίζηεθαλ νη βαζηθφηεξνη ιφγνη απνηπρίαο απηψλ ησλ πξντφλησλ νη 

νπνίνη είλαη:  
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 Αλεπαξθήο έξεπλα αγνξάο (45%) 

 Διαηησκαηηθά πξντφληα (29%) 

 Τςειφηεξν θφζηνο απφ ην αλακελφκελν (19%) 

 Άιινη ιφγνη φπσο: θαζπζηεξήζεηο, πςειφο αληαγσληζκφο, αλεπαξθείο δξαζηεξηφηεηεο 

ΜΚΣ, αλεπαξθέο πξνζσπηθφ πσιήζεσλ θηι. 

Απηνί είλαη νη ιφγνη πνπ εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ αλάγθε γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη γηα δηάθνξεο απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαη επίζεο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ απφ ηα λέα πξντφληα..  

Παξά ην πςειφ πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ απνηπγράλνπλ ζην πξψην ζηάδην εηζαγσγήο ηνπο 

ζηελ αγνξά ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πνηφηεηαο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πξντφλησλ ηνπο. χκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο  

πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ιίγε έσο θαζφινπ γλψζε θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ. ηελ έξεπλά ηνπο νη Nijssen θαη Lieshout (1995) αλαθέξνπλ ην  πνζνζηφ 

ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ (πίλαθαο 1.1). Οη 

C.Thia et al (2005) επηθεληξψλνληαη επίζεο ζηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο-βηνκεράλνπο αλαθέξνληαο ζηνηρεία απφ ηελ κειέηε ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ηνπο έξεπλαο, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνθηήζεθαλ απφ δηάθνξα 

ζηειέρε 7 βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 3 αθαδεκατθνχο κε ζπλεληεχμεηο γηα ηελ 

ελεκεξφηεηα θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο πξντφλησλ, απηά παξνπζηάδνληαη  παξαθάησ  

(πίλαθαο 1.2). 
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Πίλαθαο 1.1. Πνζνζηό ρξήζεο δηάθνξσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

Δξγαιεία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ Υξήζε (%) 

Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

Γνθηκή ηδέαο 

Γνθηκή ρξήζεο ζην ζπίηη 

Κχθινο δσήο πξντφληνο 

Οκάδα εζηίαζεο 

Δλσκέλε αλάιπζε 

QFD 

Μέζνδνο Delphi 

61 

61 

60 

39 

38 

17 

17 
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Πηγή: Nissan and Lieshout (1995) 

  Πίλαθαο 1.2. Δπίπεδν γλώζεο θαη ρξήζεο εξγαιείσλ αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 

Δξγαιεία αλάπηπμεο πξντφλησλ Αξηζκφο ησλ  βηνκεράλσλ πνπ 

γλσξίδνπλ ην εξγαιείν 

Αξηζκφο ησλ βηνκεράλσλ πνπ 

πηνζεηνχλ ην εξγαιείν 

πγθξηηηθή 

πξνηππνπνίεζε(Benchmarking) 

Γνθηκή Β (Beta testing) 

Δλσκέλε αλάιπζε (Conjoint 

analysis) 

πκθξαδφκελε έξεπλα (Contextual 

inquiry) 

Π(DOE) 

ρεδηαζκφο 6ζ (DFSS) 

ΑΑΑ(FMEA) 

Οκάδα εζηίαζεο (Focus group) 

ΛΑΠ(QFD) 

Teaming 

7 

7 

0 

4 

7 

7 

7 

5 

5 

7 

7 

5 

0 

2 

5 

3 

6 

2 

0 

7 

 

Πηγή: C.Thia et al (2005) 

Όπσο βιέπνπκε απφ ηηο κειέηεο απηέο ηα εξγαιεία αλάπηπμεο πξντφλησλ δελ έρνπλ κεγάιε 

ρξήζε θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο. Οη δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε θαη 
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εθαξκνγή ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αληίζηαζε πξνο ηηο αιιαγέο, αθαηάιιειε 

ρξήζε εξγαιείσλ, κηθξή εθπαίδεπζε θαη έιιεηςε δέζκεπζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

 

1.2 πκπεξάζκαηα, πεξηνξηζκνί  θαη ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο 

Με βάζε ησλ πην πάλσ πνπ αλαθέξζεθαλ θαηαιήγνπκε ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε 

ησλ  λέσλ πξντφλησλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Αιιά θαηά ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ππάξρνπλ εκπφδηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δπζθνιία θαη αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαθέξνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζε έηνηκα πξντφληα πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνηπρία ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ 

λέσλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ αγνξά. Ζ πιήξεο ή κεξηθή ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ρξφλνπ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ε 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εξγαιεία πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Αιιά φζν είλαη παξάδνμν ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 

εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ δελ είλαη ηφζν θαιή. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη 

φηη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο πξντφλησλ δελ έρνπλ κεγάιε ρξήζε θαη αθφκε θάπνηα απφ απηά 

έρνπλ ιίγε ή θαζφινπ ρξήζε (βιέπε πίλαθεο 1.1 θαη 1.2). Με αθνξκή ηεο επθαηξίαο βειηίσζεο 

ελφο πεδίνπ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη αθφκε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ε εξγαζία απηή ζα επηθεληξσζεί ζηα εξγαιεία πνηφηεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα δείμεη πψο απηά κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ.  

Σα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζα είλαη ρξήζηκα γηα ηα ζηειέρε ή 

ππεπζχλνπο αλάπηπμεο πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ θαζφινπ ή ιίγε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Ζ έξεπλα έρεη ηνλ ζηφρν 

λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ πνηνηηθά πξντφληα ή πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο λα γλσξίζνπλ ηα πην ρξήζηκα, απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνηφηεηαο αλάπηπμεο 

πξντφλησλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηα νθέιε πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Γηα κηα 

επηρείξεζε ε έξεπλα απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ γλψζε θαη ζηαδηαθή πηνζέηεζε ησλ πην ρξήζηκσλ 
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εξγαιείσλ πνηφηεηαο αλάπηπμεο πξντφλησλ παξέρνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ έρνπλ απηά ζηηο θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα ζην πιαίζην απηφ αξρηθά ζα γίλεη  μεθαζάξηζκα ηεο 

έλλνηαο ηνπ λένπ πξντφληνο, ζα αλαθεξζνχλ ηα ζηάδηα ή θάζεηο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη 

νη παξάγνληεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ ηα 

δηάθνξα κνληέια αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηηο θάζεηο αλάπηπμεο 

πξντφλησλ θαη ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε. ην ηέινο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα γεληθφ κνληέιν αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ κε ηα αληίζηνηρα πξνηεηλφκελα εξγαιεία θαη ηερληθέο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. 

Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επηθέληξσζε ζηα εξγαιεία ή ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Γηα 

ηα άιια εξγαιεία ζα γίλεη κηθξή αλαθνξά ζηα πιαίζηα ησλ κνληέισλ αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ, ελψ ηα πην ζεκαληηθά ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα είλαη ε βάζε γηα ηελ κειέηε. Έλαο 

άιινο πεξηνξηζκφο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ εξγαιείσλ ρσξίο λα ππάξρεη λέα 

έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηδξάζεσλ απηψλ ζε θάπνηεο κεηαβιεηέο. Δπίζεο, ε εξγαζία 

ζα ιάβεη ππφςε κφλν ηηο επηδξάζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ ζηνπο 

παξάγνληεο απνηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη δελ ζα επεθηαζεί ζε άιιεο αλαιχζεηο φπσο 

αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ ή/θαη ζε άιιεο επηδξάζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

2.1 Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

2.1.1 Γεληθή αλαζθόπεζε 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο θιάδνπο κηαο  νηθνλνκίαο δίλνπλ 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθεχξεζε θαη ζηηο θαηλνηνκίεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο εθεχξεζεο θαη 

θαηλνηνκηψλ δηαδξακαηίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εθεκεξία ζηνλ 

βηνκεραληθφ θφζκν θαη φρη κφλν. Ζ βάζε πνπ θξαηάεη ζε θίλεζε  κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία 

πεγάδεη απφ ηα λέα/βειηησκέλα θαηαλαισηηθά πξντφληα, λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 

κεηαθνξάο, λέεο αγνξέο θαη λένπο ηξφπνπο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πίεζε 

γηα θαηλνηνκίεο ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ αθφκα θαη ζην πεξηβάιινλ φπνπ νη βηνκήραλνη θαη 

νη δηνηθνχληεο ηηο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ησλ δξάζεψλ ηνπο. ε πνιιέο νηθνλνκίεο νη θπβεξλήζεηο επελδχνπλ 

ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη νη δηνηθνχληεο ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ 

απμαλφκελε ζπλείδεζε φηη πξέπεη λα ειέγρνπλ ην κέιινλ ηνπο. Οη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ θξχβνληαη ζηελ εθεκεξία, θαηλνηνκία θαη ηελ  επηηπρή αλάπηπμε 

πξντόλησλ. Ο King (1973) κηιψληαο γηα ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρεη 

παξαηεξήζεη φηη ν ξπζκφο ησλ αιιαγψλ είλαη ζπλήζσο ππεξβνιηθφο θαη ζηελ πξαθηηθή ηα 

πεξηζζφηεξα λέα πξντφληα εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά απφ βειηηψζεηο ησλ ππαξρφλησλ ηδεψλ θαη 

ηερλνινγηψλ, δειαδή ελψλνληαο ηνπο πφξνπο ιίγν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ 

ζέινπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο ππάξρνληεο αγνξέο ηνπο είλαη λα είλαη ζίγνπξεο φηη ηα πξντφληα ηνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ, ε 

εθεχξεζε θαη νη θαηλνηνκίεο θαηαιήγνπλ ζε λέα ή βειηησκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία ην ηεζη 

αλνρήο είλαη ε πξαγκαηηθή αγνξά. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία 

γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ αγνξά εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο είλαη 

παξάγνληεο επηηπρίαο ζε κηα αλνηθηή αγνξά. Ο φξνο λέν πνιιέο θνξέο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

θαηλνηνκίεο. Ωο θαηλνηνκία απηή κπνξεί λα αθνξά φρη κφλν ην πξντφλ αιιά θαη ζηελ: 

 Καηλνηνκία δηεξγαζηψλ  
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 Καηλνηνκία εθαξκνγήο 

 Καηλνηνκία ζπζηήκαηνο 

 Καηλνηνκία βαζηθψλ ηθαλνηήησλ 

 Οξηδφληηα κεηαθνξά 

 πγρψλεπζε ηθαλνηήησλ θαη ηερλνινγηψλ 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο θαηλνηνκίεο, δειαδή 

εληειψο λέα θαηλνηνκηθά πξντφληα ζηελ αγνξά. Ο Sampson (1970) νξίδεη σο λέν πξντφλ απηά 

πνπ ηθαλνπνηνχλ λέεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαιχηεξα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ άιια παξφκνηα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη  παξέρνπλ νθέιε κε 

έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπ πξντφληνο θαη επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα ηνπ λένπ πξντφληνο 

πεξηιακβάλεηαη ην ζηνηρείν ζθνπηκφηεηαο, ρξεζηκφηεηαο, λεφηεηαο θαη πξσηνηππίαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα εληειψο λέα πξντφληα είλαη ζπάληα ζηελ αγνξά θαη είλαη γεληθψο απνδεθηφ 

φηη πνιιά λέα πξντφληα ζρεηίδνληαη κε εμειηθηηθή αλάπηπμε. ην πιαίζην απηφ ν White (1976) 

αλαθέξεη ηελ  θχζε ησλ λέσλ πξντφλησλ μερσξίδνληαο απηά ζε πξντφληα ρακειήο θαη πςειήο 

θαηλνηνκίαο. 

ρήκα 2.1. Νεόηεηα ησλ ‘λέσλ πξντόλησλ’ 

-Νέα ζπζθεπαζία

-Νέν  ρξψκα, 

άξσκα,γεχζε, 

-Παξαιιαγή ησλ  

ππαξρφλησλ     πξντφλησλ

-Βειηίσζε ησλ 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ 

-Βειηησκέλν πξντφλ, λέν 

γηα ηελ επηρείξεζε

-εκαληηθέο αιιαγέο ζην 

ππάξρνλ πξντφλ

-εκαληηθέο αιιαγέο ηνπ 

πξντφληνο λέν γηα ηελ 

επηρείξεζε

Εξελικτικά 
προϊόντα

Καινοτομικά 
προϊόντα

-Νζο προϊόν
-θμαντικι τεχνολογικι  
ανακάλυψθ

Χαμθλι 
καινοτομία

Τψθλι 
καινοτομία  

Πεγή: White R.  (1976) 
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Ζ εκθάληζε ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ή βειηίσζε ππαξρφλησλ πξνέξρεηαη απφ 

ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηβίσζή ηνπο ζηελ αγνξά φπνπ 

απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη. Μηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα αλαπηχμεη λέν πξντφλ πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηηο ζπλζήθεο αγνξάο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηα κηα ζηξαηεγηθή λένπ πξντφληνο ε 

επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα γλσξίζεη πφζν έληνλνο είλαη ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν θαη αλ έλα 

λέν πξντφλ είλαη ην θιεηδί επηηπρίαο. ηελ ζπλέρεηα ε επηρείξεζε πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ δηθή 

ηεο ζέζε ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αληαγσληζηέο. Ο Martin Fojt (1996) παξαηεξεί 

φηη γηα κηθξέο αγνξέο ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη ζεκαληηθή γηα αλάπηπμε θαη επηβίσζε 

ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, ελψ ζε θάπνηεο κεγάιεο αγνξέο π.ρ. ε αγνξά αθηλήησλ, ε επέθηαζε λέσλ 

θαλαιηψλ θαη πξντφλησλ  ήηαλ νη επθαηξίεο αλάπηπμεο παξά ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηνκηθψλ 

πξντφλησλ. Δπίζεο, πξνζζέηεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ηδεψλ νη νπνίεο είλαη ε πεγή γηα 

θαηλνηνκίεο θαη γελλνχληαη απφ πξνβιήκαηα θαη επθαηξίεο. Οη ηδέεο θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ ζην 

κέιινλ ζα κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά-εξσηήζεηο 

γηα ηελ επηηπρία ηνπο πνπ είλαη ηα εμήο: Αλ νη  ηδέεο απηέο κπνξνχλ λα επραξηζηήζνπλ πειάηεο, 

αλ απηέο ζα ζπκβάινπλ ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, αλ απηέο είλαη νηθνλνκηθά 

θαη ηερλνινγηθά εθηθηέο θαη αλ απηέο ζα παξέρνπλ αμία ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(stakeholders).  

ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη κεγάινο ν ξφινο ηνπ Μάξθεηηλγθ ην νπνίν κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά, ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ θηι. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε έξεπλα ηνπ Jifeng Mu (2015) ν νπνίνο 

ζηελ κειέηε ηνπ έρεη εξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ Μάξθεηηλγθ 

ζηελ απφδνζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Ο ίδηνο αλαθέξεη ηελ ζεκαζία ηεο εμεξεύλεζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο σο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ηειηθή επηηπρία. Ζ εμεξεχλεζε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο έξεπλαο, πεηξακάησλ, αλαθάιπςεο θαη θαηλνηνκηψλ πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη απαηηνχλ πφξνπο θαη επελδχζεηο. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηφξζσζεο, βειηίσζεο, παξαγσγήο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, εθαξκνγήο θαη εθηέιεζεο. ηελ έξεπλα ηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ ζηα 

ζπκπεξάζκαηα φηη νη δξαζηεξηφηεηεο (εμεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο) ή νη ηθαλφηεηεο 

Μάξθεηηλγθ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ε 

έξεπλα απέδεημε φηη φζν  πεξηζζφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο Μάξθεηηλγθ είλαη απνθεληξσκέλεο, 
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πειαηνθεληξηθέο θαη δηαηκεκηηθά νινθιεξσκέλεο ηφζν ε απφδνζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ είλαη κεγαιχηεξε. Ζ απφδνζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα λέσλ πξντφλησλ, ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο. Απηή ε έξεπλα είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκαληηθέο εηζξνέο ζε φιε ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφληνο. 

ην ζεκεξηλφ πνιχπινθν παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ε 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ απαηηεί λέεο ιχζεηο. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ έρεη γίλεη 

κηα απαίηεζε ρξφλνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. ην ζέκα απηφ έρνπλ 

αλαθεξζεί νη Harald θαη Stefan (2014) κηιψληαο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

ζπζρεηίδνληαο έλλνηεο φπσο: Ζ βηψζηκε αλάπηπμε, αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ δηαρείξηζε 

θχθινπ δσήο πξντφληνο. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ δηαθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνζηήξημε φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη αδχλαηε αιιά παξαηεξνχλ φηη ηα 

ζεκεξηλά λέα πξντφληα είλαη πην βηψζηκα απφ ηα πξνεγνχκελα. ην ζέκα απηφ έρνπλ αλαπηχμεη 

έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην (ρήκα 2.2) γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ φπνπ νη ιφγνη γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη φρη κφλν νη απαηηήζεηο πειαηψλ αιιά θαη νη απαηηήζεηο 

πξνκεζεπηψλ, αληαγσληζκνχ  θαη ηεο λνκνζεζίαο . Σα θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ βηψζηκσλ 

πξντφλησλ πξνέξρνληαη απφ πηέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ. Ζ επίηεπμε ηεο  

βηψζηκεο  αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε θχθινπ δσήο θαη ηελ 

δηαρείξηζε θχθινπ δσήο πξντφλησλ. Γηα ηελ δηαρείξηζε θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο ρξεηάδνληαη 

δεδνκέλα, άλζξσπνη θαη δηεξγαζίεο, ελψ ε  δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ιακβάλεη ππφςε ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηνπ πξντφληνο. Όιν απηφ απαηηεί ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν ελλνηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε βηψζηκεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, 

φπσο επίζεο ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. 
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ρήκα 2.2 Δλλνηνινγηθό πιαίζην γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ εζηηαζκέλν 

ζηνλ θύθιν δσήο 

Δζσηεξηθέο Δμσηεξηθέο

Πηέζεηο

Βηψζηκε αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ

πλεξγαζία

Άλζξσπνη Γηεξγαζίεο Γεδνκέλα
Κνζηνιφγεζε 

θχθινπ δσήο 

(νηθνλνκηθφο)

Κνηλσληθή 

εθηίκεζε θχθινπ 

δσήο (θνηλσληθφο)

Δθηίκεζε θχθινπ 

δσήο 

(πεξηβαιινληηθφο) 

Γηαρείξηζε θχθινπ δσήο πξντφληνο Γηαρείξηζε θχθινπ δσήο

 

Πεγή: Harald θαη Stefan (2014) 

ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα θξηηηθή πνπ είραλ θάλεη νη 

Dhalla θαη Yuspeth (1976) γηα κνληέιν Κχθινπ Εσήο Πξντφληνο ην νπνίν πξφηεηλε κέζσ 

γξαθηθήο απεηθφληζεο ηελ θαηάιιειε πεξίνδν εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά φηαλ 

κεηψλνληαη νη πσιήζεηο ησλ  παιαηψλ θαη δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ Μάξθεηηλγθ. Απηνί  

ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν ε απνδνρή ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα είλαη ε αηηία απνηπρίαο ηνπ 

πξντφληνο γηαηί απνζχξνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο Μάξθεηηλγθ γηα ην πξντφλ θαη απηέο 

επηθεληξψλνληαη ζηα λέα πξντφληα. Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο θαη ε 

απνδνρή απηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ θνπιηνχξα θάζε επηρείξεζεο θαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο. Μηα επηρείξεζε πνπ έρεη ηθαλφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη  παξαγσγήο 

είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ελψ κηα άιιε πνπ είλαη 

δπλαηή ζην Μάξθεηηλγθ πξνηηκά βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηεο ή ηελ αληηγξαθή ηνπ πξντφληνο 

ηνπ αληαγσληζηή κε ζθνπφ λα θεξδίζεη κέζσ ησλ  δξαζηεξηνηήησλ Μάξθεηηλγθ. Άιιεο 
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επηρεηξήζεηο εμαγνξάδνπλ επηρεηξήζεηο γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά πνπ πξνηηκνχλ ή ην θάλνπλ 

κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο.  

 

2.1.2 Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντόλησλ  

 πγγξαθείο φπσο νη V. Krishnan θαη Karl T. Ulrich (2001) ζηελ κειέηε ηνπο έρνπλ κηιήζεη γηα 

ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο πξντφλησλ, θαηεγνξηνπνηψληαο ηνπο ζε δπν θαηεγνξίεο: 1) Πξαγκαηηθή αλάπηπμε 

πξντφλησλ κέζα ζε έλα ζρέδην θαη 2) Γεκηνπξγία ελφο νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ. Οη  απνθάζεηο απηέο ζε έλα ζρέδην αθνξνχλ ηέζζεξηο νκάδεο απνθάζεσλ  

πνπ είλαη νη εμήο: 

 Αλάπηπμε ηδέαο 

 ρεδηαζκφο αιπζίδαο δηαλνκήο 

 ρεδηαζκφο πξντφληνο 

 Παξαγσγή θαη εηζαγσγή πξντφληνο 

Ανάπηςξη ιδέαρ - Ζ ηδέα πξντφληνο θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

πξντφληνο φπσο επίζεο θαη ηηο παξνρέο ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηηο 

πσιήζεηο. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αμία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ηελ ηδέα ηνπ, ηελ παξνρή ηνπ εχξνπο ηνπ πξντφληνο, ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

πξντφληνο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζηελ θάπνηα ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ νη ζπγγξαθείο νλφκαζαλ σο 

θεληξηθή ηδέα πξντφληνο.  

σεδιαζμόρ αλςζίδαρ διανομήρ - Ο ζρεδηαζκφο αιπζίδαο δηαλνκήο πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο αθνξά 

ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξντφλ, πνηνο πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα 

παξάγεη ην πξντφλ, πνην ζα είλαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο θπζηθήο αιπζίδαο δηαλνκήο, πνηνο ηξφπνο 

ησλ δηεξγαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο θαη πνηνο ζα 

αλαπηχμεη θαη παξέρεη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηηο δηεξγαζίεο.  
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σεδιαζμόρ πποϊόνηορ - Ζ θάζε απηή αθνξά ηελ ιεπηνκεξή ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ ηεο ζρεδίαζεο, θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηελ ιεπηνκεξή ζρεδίαζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ 

πξντφληνο.  

Παπαγωγή και ειζαγωγή ηος πποϊόνηορ ζηην αγοπά – Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίζεη ηνλ 

ηξφπν εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ηνλ βαζκφ πνπ ην ηεζη Μάξθεηηλγθ ζα γίλεη θαη ηελ 

ζεηξά κε ηελ νπνία ην πξντφλ ζα εηζέιζεη ζε δηάθνξεο αγνξέο. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί 

ζην ππνζρφκελν ρξφλν εηζαγσγήο γηαηί νη θαζπζηεξήζεηο ζα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

επηηπρή εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά.  

Όζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ελφο νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο πξντφλησλ πξηλ ηελ 

πξαγκαηηθή αλάπηπμε νη απνθάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο νκάδεο: 

Ππογπαμμαηιζμόρ και ζηπαηηγική πποϊόνηορ – αθνξά ηηο απνθάζεηο γηα ηελ αγνξά ζηφρν, 

κείγκα πξντφληνο, πξνηεξαηφηεηα ζρεδίνπ, θαηαλνκή πφξσλ θαη επηινγή ηερλνινγίαο. Όπσο 

ππνζηεξίδεηαη, απηνί νη παξάγνληεο είραλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία 

ησλ πξντφλησλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη έλα ζχλνιν απνθάζεσλ γηα ηελ ζσζηή επηινγή ηεο 

αγνξάο ζηφρνπ θαη ησλ πξντφλησλ απφ ηελ ζηξαηεγηθή νπηηθή γσλία. ηελ εηζαγσγή ελφο 

εχξνπο ηνπ πξντφληνο ζεκαληηθή είλαη ε απφθαζε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζεηξά εηζαγσγήο ηνπο 

κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ θαληβαιηζκνχ. Δπίζεο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζεκαληηθή είλαη ε 

απφθαζε γηα ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην κειινληηθφ πξντφλ θαη πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ πξφζθαηε ηερλνινγία γηαηί ν θίλδπλνο είλαη πην κεγάινο γηα ηελ δηεξγαζία 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο εηδηθά φηαλ νη δηαζηάζεηο ηεο  ηερλνινγίαο απηήο δελ έρνπλ 

απνδεηρζεί πιήξσο.  

Οπγάνωζη ανάπηςξηρ πποϊόνηορ – πνπ ζεκαίλεη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ην πεξηβάιινλ 

φπνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Οη απνθάζεηο αθνξνχλ 

ηελ νκάδα αλάπηπμεο, ην ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ, ην ζχζηεκα κέηξεζεο απφδνζεο, ηελ 

επέλδπζε ζηα εξγαιεία πξνψζεζεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηηο δηεξγαζίεο αλάπηπμεο θαη 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο.  

Διασείπιζη έπγων – φπνπ νη απνθάζεηο αθνξνχλ ηελ ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ ζηφρσλ 

αλάπηπμεο, ηνλ ρξφλν αλάπηπμεο, ηελ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο, ηνπο ζεκαληηθνχο δείθηεο 
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θαη πξσηφηππα, ηνλ ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηνπ ζρεδίνπ. Γεληθά, ε απφδνζε ηεο αλάπηπμεο 

πξντφληνο κεηξηέηαη κε ηνλ ρξφλν αλάπηπμεο, ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο, θαη ηελ 

πνηφηεηα ή ειθπζηηθφηεηά ηνπ.  

 

2.1.3 Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντόλησλ  

Οη Kotler θαη Armstrong (1991) δηαηξνχλ ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζε νθηψ 

δηαδνρηθέο θάζεηο θαη παξαηεξνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο  είλαη ελζνπζηψδεηο  λα πηνζεηήζνπλ πην 

επέιηθηε πξνζέγγηζε πνπ ζα επηηξέςεη ηελ πην γξήγνξε εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 

Απηνί πεξηγξάθνπλ κηα δηαδηθαζία ηαπηφρξνλεο αλάπηπμεο φπνπ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ καδί κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν θαη λα απμήζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ θάζεηο αλάπηπμεο πξντφλησλ πνπ πξνηείλνπλ απηνί είλαη: 

 Γέλλεζε ηδέαο 

 Αμηνιφγεζε ηδεψλ  

 Αλάπηπμε ηδέαο θαη δνθηκή 

 ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

 Αλάπηπμε πξντφληνο 

 Σεζη Μάξθεηηλγθ 

 Δκπνξεπκαηνπνίεζε 

Οη ζπγγξαθείο Ulrich θαη Eppinger (2004) πεξηέγξαςαλ κηα δηεξγαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο θάζεηο ηνλίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (πχιεο) ζε θάζε 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 
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Γηάγξακκα 2.1. Φάζεηο αλάπηπμεο πξντόλησλ  

Πξνγξακκαηηζκφο Αλάπηπμε ηδέαο
ρεδηαζκφο 

ζπζηήκαηνο

ρεδηαζκφο 

ιεπηνκεξεηψλ

Γνθηκή 

θαη δηφξζσζε
Παξαγσγή 

Δπαλαιήςεηο

Έγθξηζε 

απνζηνιήο
Αλάιπζε ηδεάο

Αλάιπζε 

πξνδηαγξαθψλ
Αλάιπζε ζρεδίνπ

Έγθξηζε 

παξαγσγήο

Δηζαγσγή ζηελ 

αγνξά

Μάξθεηηλγθ

ρεδηαζκφο

Καηαζθεπή

Υξεκαηννηθνλνκηθά

Π
χ
ι
ε

Π
χ
ι
ε

Π
χ
ι
ε

Π
χ
ι
ε

Π
χ
ι
ε

 

Σν  πξψην ζηάδην, ν πξνγξακκαηηζκφο, βαζίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο  έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

εμεηάδνληαο ηελ αγνξά θαη ηηο επθαηξίεο ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο. Ο ζθνπφο είλαη ε εμεξεχλεζε 

ησλ κεζφδσλ αξρηηεθηνληθήο θαη παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

απηήο απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κειέηε ελφο ζρεδίνπ πνπ βάζεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ, νξίδεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη πεξηγξάθεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ 

θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ. Μεηά ηελ έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ απηφ πεξλάεη κεξηθέο βειηηψζεηο θαη 

εμεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηδέαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ νπζηαζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Μεηά απφ κεξηθνχο θχθινπο ζρεδηαζκνχ, δνθηκήο θαη 

επαλαιήςεσλ ην πξντφλ θζάλεη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο πνπ ζηελ ζπλέρεηα 

εηνηκάδεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά. 



 

 
17 

Έλαο άιινο ζπγγξαθέαο ν Ian Goulding (1983) ζηελ κειέηε ηνπ αλαθέξεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ κε πην νινθιεξσκέλν ηξφπν, ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο εμαζθάιηζεο 

ηεο δεκηνπξγηθήο αηκφζθαηξαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

εμήο ηξφπν: 

 Ξεθαζάξηζε φηη απαηηνχληαη λέεο ηδέεο 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη  

 Αηζζεηή αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ παξνρή ηδεψλ 

 Απνθπγή θξηηηθήο φηαλ κηα ηδέα απνηπγράλεηε 

 Δλεκέξσζε δεκηνπξγψλ ησλ ηδεψλ γηα ηελ κνίξα ηνπο 

 Υξεκαηηθφ βξαβείν (φηαλ απαηηείηαη) γηα επηηπρείο ηδέεο 

Μεηά ηελ απνδνρή κηαο ηδέαο αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο ηδέαο κέρξη ηελ 

απφθαζε παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο ε νπνία είλαη ε εμήο: 

 Πξνγξακκαηηζκφο 

 Αλαδήηεζε ηδεψλ 

 Δμέηαζε αγνξάο 

 Αμηνιφγεζε λέσλ ηδεψλ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε  

 Σεζη Μάξθεηηλγθ  θαη Δηζαγσγή 

Πξνγξακκαηηζκόο 

Δίλαη ζεκαληηθή ε  απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε εθηέιεζεο ησλ αξρηθψλ βεκάησλ ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. ηελ θάζε απηή ν 

ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία κηα δηαηκεκαηηθήο νκάδαο , ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

δηάθνξσλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ θαη θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

αλάπηπμεο. Δπίζεο, ζηελ θάζε απηή αμηνινγνχληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

πξνβιέπνληαη ηα πηζαλά εκπφδηα θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο. 
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Αλαδήηεζε ηδεώλ  

Γηα ηελ γέλλεζε ηεο ηδέαο ή ηδεψλ γηα ηα λέα πξντφληα ππάξρνπλ πεγέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο ηερληθέο π.ρ. Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ (Brainstorming) γηα ηελ ζπιινγή ηδεψλ αιιά άιιεο ζεκαληηθέο πεγέο ηδεψλ γηα λέα 

πξντφληα είλαη νη πσιεηέο, άηνκα απφ ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη άιινη νη νπνίνη έρνπλ επξχηεξε 

ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη νη πξνκεζεπηέο, εηδηθνί ή άιιεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα ηηο ηδέεο λέσλ πξντφλησλ φπσο επίζεο έξεπλεο αγνξάο.  

Πεξηζζφηεξε πεξίπινθε είλαη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη ηειηθήο επηινγήο ηεο ηδέαο ηνπ 

πξντφληνο. Ζ εμέηαζε ηδέαο είλαη κηα δηαδηθαζία παξνπζίαζεο ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο ζε κηα 

νκάδα ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ κε ζθνπφ λα απνθηεζεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ ηδέα θαη εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. ην πιαίζην απηφ ε εμέηαζε ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο ζθνπεχεηαη 

λα απαληήζεη ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 Αλ είλαη μεθάζαξε θαη εχθνιε ε θαηαλφεζε ηεο  ηδέαο 

 Αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδέαο πξντφληνο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αληαγσληζηηθά 

 Αλ ε ηδέα είλαη πεξηζζφηεξα ειθπζηηθή ζε  ζχγθξηζε κε ηα αληαγσληζηηθά 

 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα αγνξάο; 

 Αλ ην πξντφλ ηθαλνπνηεί πξαγκαηηθέο αλάγθεο  

 Αλ κπνξνχλ λα γίλνπλ βειηηψζεηο ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο 

Δμέηαζε αγνξάο 

ηελ θάζε απηή ε νκάδα εμεηάδεη ηελ αγνξά-ζηφρν κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ. 

Αμηνινγνχληαη δηάθνξεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη αλ απηέο δελ ππάξρνπλ ε νκάδα 

απνθαζίδεη ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ έσο φηνπ λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ηελ 

ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο 

φπσο: απφδνζε πξντφληνο, ζηαζεξφηεηα αγνξάο θαη ε κειινληηθή αλάπηπμε, αληαγσληζηηθή 

αθνκνίσζε, Μάξθεηηλγθ, ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο. 
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Αμηνιόγεζε θαη δνθηκή πξντόληνο/ηδέαο 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θάζεο απηήο αθνινπζείηαη ε εμέηαζε θαη δνθηκή ηνπ 

πξντφληνο γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θξίζε ηνπ πειάηε πξηλ ην πξντφλ εκθαληζζεί 

ζηελ αγνξά. Ο ζθνπφο ζηελ δηαδηθαζία απηή είλαη ε απφθηεζε κηαο εηθφλαο γηα ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αγνξά θαη ρξήζε ηνπ πξντφληνο γηαηί ην θφζηνο είλαη κεγάιν ζε 

πεξίπησζε αλ δελ αλαγλσξηζηνχλ νη παξεμεγήζεηο πξηλ ηελ εηζαγσγή. Οη γεληθνί ζθνπνί 

αθνξνχλ ζηελ: 

 Δπηβεβαίσζε ηεο ηδέαο – θαζνξηζκφο αλ ην πξντφλ παξέρεη απηφ πνπ ππφζρεηαη απφ ηελ 

ηδέα θαη γίλεηαη κε ηελ ζχγθξηζε ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ αληηιακβαλφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηηο ζπλερείο αγνξέο 

 χγθξηζε κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα φπνπ είλαη δπλαηφ  - γηα ηελ απνθπγή ησλ 

ιαλζαζκέλσλ εξκελεηψλ είλαη ζθφπηκε ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ζην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα αλαγλσξίζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο/θέξδνπο ηνπ πξντφληνο – αλ νη κεκνλσκέλεο 

ηδηφηεηεο θαηάηαμεο ηνπ πξντφληνο κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε ηα πεξηερφκελα ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηφ, είλαη δπλαηφ ε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Γηα απηφ ρξεηάδεηαη ε 

κέηξεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεηθηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πηζαλφηεηα αγνξάο 

 Δπηινγή ηνπ θαιχηεξνπ εχξνπο ηνπ πξντφληνο – ε χπαξμε ελφο εχξνπο πξντφλησλ κπνξεί 

λα έρεη απνηέιεζκα θαληβαιηζκνχ γηαηί ππάξρεη πηζαλφηεηα έλα πξντφλ λα επεξεάζεη ηηο 

πσιήζεηο ελφο άιινπ. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθή ε απφθαζε λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ 

πξντφλησλ πνπ ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο πσιήζεηο. 

Υξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ πξντφληνο αθνινπζείηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ ηειηθή 

επηινγή θαη παξαγσγή ηνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε θεξδνθνξίαο ηνπ πξντφληνο ρξεηάδνληαη 

πιεξνθνξίεο φπσο: πσιήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε επέλδπζε πνπ ρξεηάδεηαη,  

θφζηνο παξαγσγήο θαη Μάξθεηηλγθ ηνπ πξντφληνο θαη ε ηηκή πψιεζεο. Οη πην γλσζηνί κέζνδνη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο είλαη: 
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 Πεξίνδνο επαλείζπξαμεο επέλδπζεο  

 Απφδνζε επέλδπζεο (ROI) 

 Πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο 

Ζ θαιχηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο είλαη ε ηξίηε κέζνδνο φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε 

ε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο.  

Σεζη Μάξθεηηλγθ θαη εηζαγσγή  

Σν ηεζη Μάξθεηηλγθ αθνξά ηελ δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ αγνξάο γηα ηελ δνθηκή ηνπ 

πξντφληνο φπνπ νη πειάηεο αγνξάδνπλ φπσο ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ αγνξάο. Ο ζθνπφο ηνπ 

ηεζη Μάξθεηηλγθ είλαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ κεηαγελέζηεξσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ  

αλάπηπμε πξντφλησλ θαη εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηεζη 

Μάξθεηηλγθ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δίλνπλ κηα έλδεημε γηα ηελ αληίδξαζε ησλ πειαηψλ ζην 

κείγκα Μάξθεηηλγθ. Σν ηεζη Μάξθεηηλγθ επίζεο αθαηξεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ είλαη ε γλψζε ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ θαηά ηελ έξεπλα φηη απηνί 

εξεπλψληαη θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο αλάινγα. Ζ κέζνδνο απηή είλαη κηα ελαιιαθηηθή 

κέζνδνο γηα ηελ πξφβιεςε πσιήζεσλ γηαηί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ε πηζαλφηεηα επηηπρήο 

πξφβιεςεο απμάλεηαη. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε αγνξά αξθεηά κηθξφηεξε 

απφ ηελ γεληθή ε επηινγή ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηνπ ζρεδίνπ. Σν ηεζη Μάξθεηηλγθ 

κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζηηο εμήο πεξηνρέο: 

 Πξφβιεςε πσιήζεσλ  

 Αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κίγκαηνο Μάξθεηηλγθ 

 Αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο   

 Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ζηα ππάξρνληα πξντφληα 

 Αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηκεκαηνπνίεζεο 

 

2.1.4 Ζ ζπκκεηνρή  ησλ πειαηώλ θαη ησλ πξνκεζεπηώλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ζηελ δηαδηθαζία απηή έρεη γίλεη απαξαίηεηε. 
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Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φπσο: ε ηαρχηεξε αλάπηπμε πξντφλησλ, κείσζε θφζηνπο 

αλάπηπμεο  θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Παξά ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ πειαηψλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα 

νπνία είλαη ε απξνζπκία ησλ πειαηψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

επαίζζεηεο γηα απηνχο. Δπίζεο, ν ιφγνο ηεο κηθξήο ζπκκεηνρήο ησλ πειαηψλ είλαη ε αλεπαξθήο 

ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη  παξαγσγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζεσξία 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ππνζηεξίδεη φηη νη δπλαηέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνιχ πηζαλά εληζρχνπλ ηελ 

κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ ιφγσ ηνπ θιεηζηνχ δηθηχνπ, εκπηζηνζχλεο  θαη ακνηβαίσλ ζρέζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ. ην πιαίζην απηφ νη Ming et al. 

(2013) έρνπλ δηεμάγεη κηα έξεπλα πνπ απνδεηθλχεη ηελ κεγάιε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο 

πειαηψλ (Customer Participation Information, Customer Participation Co-development) ζηηο 

δηνξγαλσζηαθέο ζρέζεηο νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ απφδνζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία πξντφλησλ.  

ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ επίζεο κεγάιν ξφιν έρνπλ  θαη νη πξνκεζεπηέο.  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο νη πξψηεο χιεο θαη νη αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη θαη απηέο πςειήο πνηφηεηαο. Δπνκέλσο, ε έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία 

γηα ην πξντφλ ηεο ίδηαο. ήκεξα νη επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη μεθεχγνπλ ζε εμσηεξηθή αλάζεζε (outsourcing) γηα  άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί 

λα ηνπο πξνζθέξεη πιενλέθηεκα θφζηνπο θαη ηερλνινγηθή ππεξνρή. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ην παξάδεηγκα ηεο Apple ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο νπνίαο παξάγνληαη απφ άιιεο 

εηαηξίεο, ελψ ε Nike αλαζέηεη ηελ 100% παξαγσγή ησλ αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ ηεο ζε άιιε 

επηρείξεζε(εηο) (Seung Ho Yoo et al, 2014). Ζ βηβιηνγξαθία πξνηείλεη ηελ εκπινθή ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

αχμεζε πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ρξφλνπ εηζαγσγήο. ην πιαίζην 

απηφ νη Maarten θαη Arjan (2015) ηνλίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη αλαθέξνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πνηνηηθέο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

 Δκπηζηνζχλε  

 Δπηθνηλσλία 
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 Ζ κνηξαζηά-δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ 

 ρέζεηο-εηδηθέο πξνζαξκνγέο θαη επελδχζεηο 

 Γέζκεπζε 

 Ακνηβαία ηθαλνπνίεζε  

 Αιιειεμάξηεζε 

 Δπειημία 

 Καιή θήκε 

 Αθνζίσζε 

 Ηζηνξία ζρέζεσλ 

 

2.1.5 Παξάγνληεο αβεβαηόηεηαο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ  

Ο Artmann (2009) ζηελ κειέηε ηνπ αλαθέξεη κεξηθνχο ηχπνπο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ θάζεσλ αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ αβεβαηφηεηα αγνξάο, ηερληθή 

αβεβαηφηεηα, αβεβαηφηεηα πφξσλ θαη ηελ αβεβαηφηεηα  ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ζ αβεβαηφηεηα 

αγνξάο πεξηιακβάλεη π.ρ. ηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, αληηδξάζεηο αληαγσληζηψλ, ην κέγεζνο 

αγνξάο ή ηελ ηηκνιφγεζε. Ζ ηερληθή αβεβαηφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ηερλνινγίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πξντφληνο ή ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο. Όινο ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ην ζρέδην 

θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ θαηλνηνκίαο, ηελ επηιεγκέλε ηερλνινγία, ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο-ζηφρνπ. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή αβεβαηφηεηα είλαη πςειή ζηα 

πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο, νη απαηηήζεηο πειαηψλ είλαη αθφκε 

αβέβαηεο θαη θάπνηεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο δελ έρνπλ θαζνξηζζεί.  Δπίζεο, ν ζπγγξαθήο 

πξνζζέηεη κεξηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ κείσζε θάπνησλ θηλδχλσλ. πγθεθξηκέλα, ε ηερληθή 

αβεβαηφηεηα κπνξεί λα κεησζεί κέζσ εμεξεχλεζεο κεξηθψλ ηξφπσλ ησλ ιχζεσλ, ηαπηφρξνλα. Ο 

ηξφπνο απηφο είλαη αθξηβφο αιιά είλαη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαζθάιηζε 

επηηπρίαο ηνπιάρηζηνλ κηαο αλαπηπγκέλεο ιχζεο θαη είλαη θαηάιιειε γηα ζρέδηα κε πςειή 

ηερληθή αβεβαηφηεηα. Ζ ηερληθή αβεβαηφηεηα επίζεο κπνξεί λα κεησζεί κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο ή ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερλνινγηψλ.  
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Όζνλ αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα αγνξάο, απηή κπνξεί λα κεησζεί κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν 

αλάπηπμεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εθηειψληαο ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ ζρεδίνπ ηαπηφρξνλα 

κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ θίλδπλν αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ αγνξάο. Σειηθά, γηα 

παξφκνηα ζρέδηα αλάπηπμεο πξντφλησλ ε δεκηνπξγία θαη ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ  ζην 

ρξφλν είλαη ην θιεηδί γηα ηελ βέιηηζηε απφθαζε θαη κείσζε θηλδχλσλ. ην πιαίζην απηφ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη ηερληθέο γηα ηελ δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ φπσο: Έξεπλεο αγνξάο, 

QFD, Conjoint Analysis θηι. 

 

2.1.6 Παξάγνληεο επηηπρίαο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

Ο δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο ή θαηλνηνκηψλ είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο ζηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο. Ζ επηηπρία ελφο λένπ πξντφληνο ζρεηίδεηαη κε πνιινχο θαη πνιχπινθνπο 

παξάγνληεο, αιιά ην θιεηδί επηηπρίαο κπνξεί αλ αλαθαιπθζεί κφλν κε ηελ απεπζείαο ζχγθξηζε 

ησλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο (Cooper 1980). Ο Cooper κε βάζε κεξηθψλ εξεπλψλ 

έρεη αλαθαιχςεη παξάγνληεο πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ επεξεάδνπλ ζηελ επηηπρία λέσλ 

πξντφλησλ πνπ παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 

 Ύπαξμε/Αλαγλψξηζε  πξαγκαηηθήο δήηεζεο 

 Δμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο  

 Αλαγλψξηζε ηερληθήο επθαηξίαο  

 Ηθαλφηεηα εζσηεξηθήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

 Πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ  

Ο Ian Goulding  (1983) αλαθέξεη επίζεο ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ ηνλίδνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο Γηνίθεζεο. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 Γέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο  

 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

 Υξήζε ηερλνινγηψλ  

 Δμσηεξηθέο ζπκβνπιέο 

 Δπηθέληξσζε ζηα θξηηήξηα παξαγσγήο  
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Μηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη ε Αλάιπζε 

Αμίαο. Έλα πξντφλ κπνξεί λα νξίδεηαη θάηη πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο 

ρξεζηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ζηελ απφθηεζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο δελ είλαη ην γεγνλφο 

πνπ ν ρξήζηεο ην θαηέρεη αιιά ηη κπνξεί λα ηνλ πξνζθέξεη ην πξντφλ. Όηη πξφθεηηαη λα 

πξνζθέξεη ην πξντφλ ην πξνθέξεη κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξντφληνο. ε έλα επηηπρεκέλν 

επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα ην πξντφλ πξέπεη λα πξνζθέξεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο θαη απηφ 

πνπ ζθνπεχεη λα θάλεη ε Αλάιπζε Αμίαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ. Ωο θφζηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε ηη ην νπνίν πξέπεη λα ζπζηάζεη ν ρξήζηεο γηα 

λα απνθηήζεη ην φθεινο ή νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ. Σν θφζηνο κπνξεί λα είλαη 

ρξεκαηηθφ θαη κε (ρξφλνο, θίλδπλνο, πξνζπάζεηα, δχλακε). Γηάθνξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ φπσο: πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ νη Marjan Leber et al. (2014) 

αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο λέσλ πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλάιπζε Αμίαο: 

 Πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ 

 Πξνζαξκνγή ζηηο ρξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ 

 Πνηφηεηα πξντφληνο επηηπρεκέλν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ρξεζηκφηεηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο 

 Γηάζεζε ζηελ αγνξά ζην θαηάιιειν ρξφλν 

Δπίζεο νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ε Αλάιπζε Αμίαο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πνπ είλαη: βειηίσζε ηεο παξερφκελεο αμίαο, κείσζε 

θφζηνπο πξντφληνο, αχμεζε πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

Οη  Ian Barclay θαη Mark Benson (1990) ζηελ κειέηε  ηνπο  κηιήζαλε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη πξνζζέηνπλ φηη θαζέλαο πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ πξέπεη λα έρεη μεθάζαξε θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, ηφληζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο αγνξάο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ.  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρίαο αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ είλαη: 

 Μηα αλνηρηφκπαιε, ππνζηεξηθηηθή θαη έκπεηξε δηνίθεζε 

 Καιή γλψζε αγνξάο θαη ζσζηή ζηξαηεγηθή 
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 Έλα κνλαδηθφ πξντφλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ  

 Καιή επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφ 

 Δπάξθεηα ζηηο ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ήκεξα ε επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηαιαβαίλνπλ φηη ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο. Καηά ηνλ Graig R. Stokely (2003) 

ππάξρνπλ δέθα ηξφπνη-θιεηδηά γηα ηελ δεκηνπξγία θαη αλαηξνθή κηαο θνπιηνχξαο πνπ ζα 

παξέρεη ξνή λέσλ πξντφλησλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηνπο. Απηνί νη ηξφπνη είλαη: 

 Δπηθνηλσλία ηεο δέζκεπζεο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο  

 Γεκηνπξγία εηδηθψλ ζηφρσλ 

 Αθηέξσζε πφξσλ  

 πλερήο αθξφαζε ησλ πειαηψλ  

 θέθηνκαη έμσ απφ ηα πιαίζηα (Thinking outside of the box) 

 Δζηίαζε ζηελ απφδνζε θαη αμία 

 Σαρχηεηα παληνχ 

 Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο αλάιεςεο ξίζθσλ 

 Αληακνηβή ησλ ππεχζπλσλ  

 Γεκηνπξγηθή θαη δηαζθεδαζηηθή αηκφζθαηξα 

Γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη ζεκαληηθφ ε ζπγθξφηεζε κηαο νξγαλσζηαθήο δνκήο 

πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Δπηηξνπή αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηειέρε απφ δηάθνξα ηκήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο 

 Σκήκα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη μερσξηζηά 

 Γηεπζπληήο λένπ πξντφληνο 

 Σκήκα λένπ πξντφληνο  

 Οκάδα ζρεδίνπ (project group) 

 Οκάδα εγρεηξήκαηνο πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρέδην αλάπηπμεο πξντφληνο 
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 Δμσηεξηθή αλάπηπμε πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη: εξγαζηήξηα, ζπκβνχινπο Μάξθεηηλγθ 

θαη λέσλ πξντφλησλ, δηαθεκηζηηθά γξαθεία, ζρεδηαζηέο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ή 

ηηο αδπλακίεο ηηο επηρείξεζεο 

 

2.1.7 Σν πνζνζηό θαη νη ιόγνη απνηπρίαο λέσλ πξντόλησλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο θαη θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζή ηεο. Αιιά ππάξρεη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ απνηπγράλνπλ ζηελ πξψηε θάζε εηζαγσγήο ηνπο ζηελ αγνξά. 

ην πιαίζην απηφ νη Ian Barclay θαη Mark Benson (1990) εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο φηη ην 

πνζνζηφ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ είλαη κεγάιν θαη αλαθέξνπλ φηη απηφ είλαη πεξίπνπ  34%. 

Άιινη ζπγγξαθείο φπσο νη Zirger θαη Maidique (1990)   αλαθέξνπλ φηη απηφ ην πνζνζηφ θηάλεη 

θαη ζην 50%, ελψ ν Gustafsson αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα κεξηθψλ εξεπλψλ φπνπ απηφ ην 

πνζνζηφ θπκαίλεηαη απφ 35%-46%. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ ε έξεπλα ηνπ Cooper φπνπ απηφο 

ζπλνςίδεη θαη αλαθέξεη φηη ην πνζνζηφ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 30%-

60% θαη πξνζζέηεη φηη απηφ ην πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γειαδή, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θιάδνη φπνπ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

λέσλ πξντφλησλ απνηπγράλνπλ ελψ ζε θάπνηνπο άιινπο θιάδνπο απνηπγράλεη ε πιεηνςεθία ησλ 

λέσλ πξντφλησλ. H πην πξφζθαηε έξεπλα γηα ην πνζνζηφ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ αλαθέξεη 

φηη απηφ θηάλεη ζην 49% (Barczak et al, 2009). Δπνκέλσο, ην ζέκα αμίδεη ηελ πξνζνρή αιιά εδψ 

καο ελδηαθέξεη φρη κφλν ην πνζνζηφ ηεο απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ αιιά έλαο πξνβιεκαηηζκφο 

πνπ είλαη γηαηί απνηπγράλνπλ απηά ηα λέα πξντφληα, δειαδή πνηνη είλαη νη ιφγνη απνηπρίαο ηνπο. 

Ο Cooper ζε κηα έξεπλα 87 βηνκεραληθψλ πξντφλησλ αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ απηά ηα λέα 

πξντφληα  απνηπγράλνπλ πξνζζέηνληαο φηη είλαη πην εχθνιε  ε δηάγλσζε ηνπ „ηη πήγε ζηξαβά‟ 

απφ ηελ αλαγλψξηζε „ηη πήγε θαιά‟. Οη ιφγνη απνηπρίαο πνπ αλαθέξεη είλαη νη εμήο: 

 Αλεπαξθήο αλάιπζε αγνξάο (45%) 

 Διαηησκαηηθά πξντφληα (29%) 

 Έιιεηςε πξνζπαζεηψλ ΜΚΣ (25%) 

 Τςειά θφζηε απφ ηα αλακελφκελα (19%) 
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 Τςειφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (17%) 

 Υξφλνο, θαζπζηεξήζεηο (14%) 

 Πξνβιήκαηα παξαγσγήο (12%) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε έξεπλα είρε θαιχςεη ηα πξνβιήκαηα κηαο πξνεγνχκελεο 

παξφκνηαο έξεπλαο φπνπ θαη νη δπν έξεπλεο θαηέιεμαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα.  Έλαο 

άιινο ζπγγξαθέαο ν C.Merle Crawford (1977) έθαλε κειέηε γηα ην πνζνζηφ απνηπρίαο λέσλ 

πξντφλησλ θαη αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Απηνί είλαη:  

 Έιιεηςε κνλαδηθνχ πξντφληνο (value for money) 

 Αλεπαξθήο πξνγξακκαηηζκφο 

 Αθαηάιιεινο ρξφλνο εηζαγσγήο ή θαζπζηεξήζεηο 

 Δλζνπζηαζκφο απφ ηα ζρεηηθά γεγνλφηα 

 Απνηπρεκέλν πξντφλ 

 Έιιεηςε ελφο πξντφληνο-ληθεηή 

 Πνιηηηθή εηαηξίαο 

 Με αλακελφκελν πςειφ θφζηνο 

 ε κηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε απφ ηνπο William et al. (1979) είρε απαληήζεηο, απφ ηα 

ζηειέρε ησλ 109 επηρεηξήζεσλ, ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ. Έλαο παξάγνληεο π.ρ. ε πνηφηεηα κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα 

παξάγνληαο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο, δειαδή έλα πνηνηηθφ πξντφλ είλαη παξάγνληαο επηηπρίαο 

ελψ έλα πξντφλ ρακειήο πνηφηεηαο είλαη παξάγνληαο απνηπρίαο. Απηνί αλαθέξνπλ παξάγνληεο 

θαη κεηά ηελ έξεπλα θαηέιεμαλ ζηελ αθφινπζε θαηάηαμε απηψλ: 

 Υακειή πνηφηεηα  

 Αζηνρία πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ 

 Λαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε 

 Έιιεηςε κνλαδηθφηεηαο  

 Καζπζηέξεζε εηζαγσγήο  

 Τςειφο αληαγσληζκφο 

 Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ 
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 Πξνβιήκαηα πξνψζεζεο 

 Πξνβιήκαηα παξαγσγήο 

 Αδχλαηε πξνψζεζε 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηάθνξεο κειέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ  

πξντφλησλ κε ηηο αληίζηνηρεο θάζεηο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα γεληθψο απνδεθηή 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο εμήο θάζεηο: 

 

Γηάγξακκα 2.2. Φάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ  

Εξζταςθ Ιδζασ, 
Ζρευνα Αγοράσ

Ανάπτυξθ Ιδζασ
χεδιαςμόσ, 

Δοκιμι
Χρθματοοικονομικι 

Ανάλυςθ
Ανάπτυξθ 
προϊόντοσ

Σεςτ 
Μάρκετινγκ

Φάςεισ 
Ανάπτυξθσ 
Προϊόντοσ

Γζννθςθ Ιδζασ
Ειςαγωγι ςτθν 

Αγορά, 
Εμπορευματοποίθςθ

 

2.2 Μνληέια αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ  

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαηά φιελ ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο πξντφλησλ 

θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρήο εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Οη 

Tang, Wang θαη Wang (2007) ζηελ κειέηε ηνπο έρνπλ ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ 

πνηφηεηαο θαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο (ΥΠ). Καηά ηελ άπνςή ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη φζν γίλεηαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη αιιεινζρεηηδφκελα. Ο έιεγρνο πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ γίλεηαη 

κέζσ κεηαηξνπήο  ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζε ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ππνδηαηξεζνχλ ζε ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

ελζσκαηψλνληαο ηα ζρέδηα ζε γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπλαξκνιφγεζεο. Όπσο βιέπνπκε ηα ΥΠ ελζσκαηψλνληαη 

ζε θάζε θάζε ηεο αλάπηπμεο πξντφληνο ηα νπνία νπζηαζηηθά μερσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ νληνηήησλ κε βάζε ηελ απφδνζε, αληνρή, πιηθφ θηι. Σα ΥΠ απνηεινχλ ηα έκθπηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, δηεξγαζίαο ή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
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απαηηήζεηο  θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα δηαθξηηηθφ γλψξηζκα (ISO 2000). Σα ΥΠ 

δηαηξνχληαη ζε κεξηθά επίπεδα: 

 Δπίπεδν πξντφληνο 

 Δπίπεδν εμαξηήκαηνο θαη ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

 Δπίπεδν γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη  

 Δπίπεδν αληνρήο    

Όπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο ην βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηελ δηεξγαζία 

αλάπηπμεο πξντφληνο είλαη ν έιεγρνο ησλ δηεξγαζηψλ απνζχλζεζεο, κεηαηξνπήο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ ΥΠ απφ ην επίπεδν πξντφληνο κέρξη ην επίπεδν αληνρήο. Γηα ηνλ έιεγρν 

πνηφηεηαο πξντφληνο ε δηεξγαζία πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα είλαη εληφο ειέγρνπ.  

ηελ κειέηε ηνπο νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηελ έλλνηα ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ησλ ΥΠ 

(ΜΔΥΠ) ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηεξγαζία απνζχλζεζεο θαη κεηαηξνπήο θάζε 

ραξαθηεξηζηηθνχ. Ζ ΜΔΥΠ απνηειείηαη απφ ηηο εηζξνέο, εθξνέο, κεζφδνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

(δηάγξακκα 2.3). Ζ βαζηθή κνλάδα πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή, ζρεκαηηζκφο, απνζχλζεζε θαη 

κεηαηξνπή, βειηηζηνπνίεζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, αλάιπζε θαη επηθχξσζε. 

Οη εηζξνέο ηεο ΜΔΥΠ είλαη νη απαηηήζεηο πειαηψλ, θαη νη εθξνέο είλαη ηα βειηηζηνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. Ζ „πεξηγξαθή θαη ζρεκαηηζκφο‟ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θάζεο. Ζ 

„απνζχλζεζε θαη κεηαηξνπή‟ πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ σο 

πξνο ηα ΥΠ ηνπ πξντφληνο θαη απνζχλζεζε θαη κεηαηξνπή ησλ ΥΠ ζε ππν-ΥΠ. Ζ 

„βειηηζηνπνίεζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσ‟λ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ  βέιηηζηνπ ΥΠ ή 

ππν-ΥΠ ηζνξξνπψληαο ηηο ππάξρνπζεο ζπγθξνχζεηο ησλ ΥΠ. Ζ „αμηνιφγεζε  θαη επηθχξσζε‟ 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ. Αλ ηα ΥΠ θαη ππν-ΥΠ δελ 

ηθαλνπνηνχλ  ηηο εηζξνέο ην πξφβιεκα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία.  

Οη κέζνδνη είλαη ηα πηνζεηεκέλα κέζα θαη απνηεινχληαη απφ ηνπο αιγνξίζκνπο, εμηζψζεηο θαη 

ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ. Οη 

θαλφλεο είλαη νη ξπζκίζεηο ζηελ ΜΔΥΠ πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ΥΠ θαη ηα ππν-ΥΠ 

απνζπλζέηνληαη ζσζηά, κεηαηξέπνληαη θαη επεμεξγάδνληαη   κε έλαλ νινθιεξσκέλν ηξφπν. Οη 

πεξηνξηζκνί είλαη ηα φξηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ πνιηηηθή ιήςεο απνθάζεσλ ππνζηεξίδεη φιεο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αμηνιφγεζε, αλάιπζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ-ζπγθξνχζεσλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε επεμεξγαζίαο ησλ ΥΠ. Σν δηάγξακκα 2.3 απεηθνλίδεη ηελ φιε δηεξγαζία απηή 

δηαγξακκαηηθά. 

Ζ πεξαηηέξσ ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ κνληέινπ απηνχ δελ κπαίλεη ζην ζθνπφ ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο απηήο.  

Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζε απηήλ ηελ κειέηε είλαη ην κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Οη 

ζπγγξαθείο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πξνηείλνπλ ηα εμήο εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο πξντφληνο. 

 7QC (Quality Control) tools 

 7QM (Quality Management) tools 

 QFD ( Quality Function Deployment) 

 DoE (Design of Experiment) 

 FTA (Fault Tree Analysis) 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Καηά ηνπο ζπγγξαθείο απηνχο ηα εξγαιεία απηά έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο. Διέγρνληαο ηα ΥΠ ζηελ απνζχλζεζε θαη κεηαηξνπή ζε θάζε θάζε ηεο δηεξγαζίαο ε 

απψιεηα ηεο πνηφηεηαο πξντφληνο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί θαη ε πνηφηεηα φιεο ηεο 

δηεξγαζίαο ζα είλαη ππφ έιεγρν. 
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Γηάγξακκα 2.3. Μνληέιν κνλάδαο επεμεξγαζίαο ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο 

Περιγραφι, 
χθματιςμόσ

Αποςφνκεςθ 
και 

Μετατροπι

Βελτιςτοποίθςθ 
και Επίλυςθ 

ςυγκροφςεων

Ανάλυςθ και 
Επικφρωςθ

Ειςροι Εκροι

Πολιτικι λιψθσ 
αποφάςεων

Μζκοδοι Κανόνεσ Περιοριςμοί

Εςωτερικόσ 
κφκλοσ

 

Πηγή: XiaoqingTang et al (2007) 

Οη ίδηνη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ  ζπζηεκαηηθή ιχζε γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ θαη δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν πνπ νλφκαζαλ QQ-DPlatform.  ην πιαίζην απηφ 

παξνπζηάδνπλ έλα δηάγξακκα ξνήο κε ηα βήκαηα ή θάζεηο  ηεο αλάπηπμεο πξντφληνο θαη ηα 

εξγαιεία πνηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα ηελ θάζε. Όια απηά  

απεηθνλίδνληαη πην θάησ ζην δηάγξακκα 2.4. Αξρηθά, ην ηζηφγξακκα θαη ε Αλάιπζε Pareto  

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε παξαπφλσλ θαη ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ. Απηά ηα 

παξάπνλα ή πξνβιήκαηα πνηφηεηαο απηφκαηα εηζάγνληαη ζην Γηάγξακκα Isikawa. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνζδηνξίδνληαη νη αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ. ηελ ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη 

πνηφηεηαο, ηα νπνία εηζάγνληαη ζην QFD. Με ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ QFD, FMEA θηι, 

επηηπγράλεηαη ν νξηζκφο ησλ ΥΠ ηνπ πξντφληνο.Σα εξγαιεία απηά είλαη ζεκαληηθά νξηζκέλα 

απφ ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ πην αλαιπηηθά.  
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Γηάγξακκα 2.4. Γηεξγαζία απνζύλζεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο βάζε ησλ εξγαιείσλ 

πνηόηεηαο 

Παξάπνλα πειαηψλ θαη 

δηαηήξεζε αξρείσλ

Ηζηφγξακκα Αλάιπζε Pareto Υάξηεο Διέγρνπ
Γηάγξακκα 

Γηαζπνξάο
Φχιιν ειέγρνπ

Πεξηγξαθή 

πξνβιήκαηνο

Γηάγξακκα Ishikawa

ηφρνη 

πνηφηεηαο

ΛΑΠ

ΥΠ

Α
π

α
ηη

ή
ζ

εη
ο 

πε
ια

ηψ
λ 

ΛΑΠ

Γηάγξακκα Μήηξαο

Αλάιπζε Αζαθνχο 

πζηάδαο

Γηάγξακκα 

πλάθεηαο

Γηάγξακκα 

πζρέηηζεο

Γηάγξακκα 

Γέληξνπ

ΛΑΠ ΓΑΗ/ΓΑΓ Α ΑΑΑ

Τπν-ΥΠ

ΓΠ Μέζνδνο  Taguchi ΣΜΠ

Δπηιεγκέλα

Τπν-ΥΠ

Γνθηκή Δπηθχξσζε Αμηνιφγεζε

Ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο;

Σειηθά 

Τπν-ΥΠ

ΑΓΔ

Π

Γηάγξακκα Ishikawa

ΝΑΗ

ΌΥΗ

Δξγαιείν πνηφηεηαο

Γξάζε/

Μέζνδνο

ηνηρεία/

Απνηέιεζκα

Κξίζε

Α
λά

ιπ
ζ

ε
 θ

α
η 

Δ
π

ηθ
χξ

σ
ζ

ε

Β
ει

ηη
ζ

ην
πν

ίε
ζ

ε
 θ

α
η 

Λ
ής

ε
 α

π
νθ

ά
ζ

εσ
λ

Α
π

νζ
χ

λζ
εζ

ε
 θ

αη
 

Μ
εη

α
θ

ν
ξά

Α
λα

γλ
ψ

ξη
ζ

ε
 

ζ
ηφ

ρσ
λ 

πν
ηφ

ηε
ηα

ο

 

Πηγή: XiaoqingTang et al (2007) 
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Μηα άιιε δηαθνξεηηθή πξφηαζε γηα ηηο θάζεηο αμηνιφγεζεο αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ θαη γηα ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έθαλαλ νη 

ζπγγξαθείο Karkkainen, Piippo θαη Tuominen (2001) ζηελ κειέηε ηνπο φπνπ έδσζαλ έκθαζε 

ζηελ δηνίθεζε ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο πξντφλησλ. Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνπλ 

είλαη θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαγθψλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη παλεπηζηήκηα. Ζ αμηνιφγεζε αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη ε αλάπηπμε πξντφλησλ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο. Ζ αλάπηπμε πξντφλησλ αξρίδεη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ φιεο ηεο 

δηεξγαζίαο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ε αμηνιφγεζε αλαγθψλ είλαη ην πξψην βήκα. Δπεηδή ε 

αμηνιφγεζε αλαγθψλ ησλ πειαηψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, 

είλαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

απηήλ ηελ αξρηθή θάζε αλάπηπμεο πξντφλησλ έηζη φπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο. ην 

δηάγξακκα 2.4 παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ είλαη ρξήζηκα ζε δηαθνξεηηθά βήκαηα 

ηεο αξρηθήο θάζεο αλάπηπμεο πξντφλησλ.  

Γηάγξακκα 2.5. Πίλαθαο επηινγήο εξγαιείσλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο αμηνιόγεζεο αλαγθώλ 

ησλ πειαηώλ 

Ολνκαζία εξγαιείνπ 1.Οξηζκφο 

αξρηθήο 

θαηάζηαζεο

2.πιινγή 

ζηνηρείσλ 

γηα ηηο 

αλάγθεο 

πειαηψλ

3.Γνκή θαη 

αλάιπζε 

ζηνηρείσλ 

γηα ηηο 

αλάγθεο 

πειαηψλ

4.πιινγή 

ζηνηρείσλ 

ηεο ζέζεο 

ηεο εηαηξίαο

ζηελ αγνξά

5.Οξηζκφο 

ησλ ζηφρσλ 

αλάπηπμεο 

πξντφληνο

6.Γηνίθεζε 

αλάπηπμεο  

ζηελ 

επίηεπμε 

ζηφρσλ

1. Πεξίγξακκα εθηίκεζεο αλαγθψλ

2. Οκαδηθή ζπλέληεπμε

3. Πιαίζην γηα πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε

4. Μήηξα ηρλψλ γηα επηρεηξεκαηηθέο αιπζίδεο

5. Πίλαθαο εξκελείαο „θσλήο ηνπ πειάηε‟

6. Αλάιπζε αληαγσληζηηθήο ζέζεο

7. Λεηηνπξγία Αλάπηπμεο Πνηφηεηαο (ΛΑΠ)

8. Πίλαθαο PUGH γηα επηινγή ηδέαο/έλλνηαο

9. Αμηνιφγεζε πεγψλ ησλ πξνβιεκάησλ

10. Δθηίκεζε ηεο κειινληηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο

Χρώματα

Λύση του προβλήματος

Υξήζηκν εξγαιείν

Πηγή: H. Karkkeinenet al (2001) 



 

 
34 

Γεληθά, ηα εξγαιεία πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο λα βνεζάλε ζην  λα νξίδνληαη πξαθηηθνί ζηφρνη βάζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη λα βνεζάλε ζηελ επίηεπμή ηνπο. Σα εξγαιεία απηά 

πξέπεη επίζεο λα επηηξέπνπλ ε πιεξνθνξία πνπ απνθηήζεθε λα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηα επφκελα κεηαγελέζηεξα εξγαιεία. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ δελ εγγπάηαη ηελ επηηπρία, 

αιιά βνεζάεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζπζηεκαηηθά, ππνζηεξίδνληαο ηελ επηρείξεζε 

λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ βξεζεί 

ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη είλαη ηα εμήο: 

 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο  

 Αλαθξίβεηεο πξνβιέςεσλ 

 Σα πςειά  θφζηε 

Όπσο αλαθέξεηαη  απφ κηα έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε απφ ηνπο Mahajan θαη Wind ( 1992), νη 

νπνίνη κειέηεζαλ ηελ ρξήζε  κεζφδσλ αλάπηπμεο πξντφλησλ, εηδηθά ηελ αμηνιφγεζε αλαγθψλ, 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Fortune 500 ησλ ΖΠΑ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ  απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ 

αθφινπζε θαηάηαμε: 

1. Focus Groups (68%) 

2.  Limited rollout (42%) 

3. Concept test (26%) 

4. Conjoint analysis (15%) 

5. QFD (9%)  

Καηά ηηο εξσηψκελεο επηρεηξήζεηο ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη ν καθξχο 

ρξφλνο εθηέιεζεο θαη ε αληθαλφηεηα λα ζπιιακβάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αγνξψλ. Απηφ 

είλαη άιιε κηα έλδεημε πνπ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ιίγε ή θαζφινπ γλψζε ησλ 

εξγαιείσλ πνηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ (π.ρ. ην QFD έρεη κφλν 9% ρξήζε ζχκθσλα 

κε ηελ έξεπλα). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηά ηα εξγαιεία δελ είλαη φια πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

βηβιηνγξαθία ή ζηελ ρξήζε. Τπάξρνπλ θαη άιια ρξήζηκα εξγαιεία ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ 

ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζέκαηνο άιινη ζπγγξαθείο, ν Peters et al (1999) πξνηείλνπλ έλα γεληθφ κνληέιν 

γηα ηελ δηεξγαζία ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ (NPDD). Σν κνληέιν ηεο 
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δηεξγαζίαο απηήο πξνέξρεηαη απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηνπ πεδίνπ θαη αλαπηχρζεθε κέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο θαη πξαθηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάρζεθαλ ζηηο κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Σν κνληέιν απηφ, φπσο αλαθέξνπλ, βνεζάεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

θαηαηάζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζην 

γεληθφ πιαίζην ηεο νιφθιεξεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν κε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο φπσο επίζεο ηα εξγαιεία πνηφηεηαο πνπ 

είλαη ρξήζηκα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα ην ζηάδην αλάπηπμεο. 

Γηάγξακκα 2.6. Γεληθό κνληέιν δηαρείξηζεο δηεξγαζίαο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο λέσλ 

πξντόλησλ  

Πξν-ζρεδίαζε/

Αλάπηπμε

Ηδέα

Γηεξγαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ρεδηαζκφο κεηά ηελ αλάπηπμε

Έλλνηα ρεδηαζκφο
Πξν-παξαγσγηθή 

επηθχξσζε
Παξαγσγή/Γηαλνκή Μεηά-εηαηξία

ηξαηεγηθή ΑΝΠ

Κνηλή πιεξνθνξία

Γηεπηζηεκνληθή εηζξνή

Αλάιπζε ΑΝΠ

Έιεγρνο ΑΝΠ

Δπηθνηλσλία  

Γηνίθεζε   πιεξνθνξηψλ

ΛΑΠ

ΑΑΑ

ΓΥΑ/ΚΗ

ΔΑ

Π

Δξγαιεία θαη Σερληθέο Πνηφηεηαο

Θέκαηα 

δηεπθφιπλζεο

χλνςε 

δηεξγαζίαο

Δξγαιεία θαη 

Σερληθέο

 

Πηγή: A. Peters et al (1999) 

ηελ κεγάιε δηεξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο μερσξίδνπλ ηξεηο βαζηθέο θάζεηο αλάπηπμεο νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη πην αλαιπηηθά παξαθάησ. 
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Ππο-ζσεδίαζη/ Αλάπηπμε  

Γεληθή Ιδέα – ε απηήλ ηελ θάζε αλαγλσξίδεηαη θαη αμηνινγείηαη κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία 

ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα θαηαιήμεη ε επηρείξεζε ζε κηα ηδέα 

γίλεηαη πξψηα ε αλαγλώξηζε, ζπιινγή, πξνηεξαηόηεηα θαη εηζαγωγή ηδέαο. 

ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε  

Βαζηθή Ιδέα – ν ζθνπφο απηήο ηεο θάζεο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη θαζνξηζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο ηδέαο θαη κεηαηξνπή ηεο ηδέαο ζε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία. Γηα απηφ ρξεηάδεηαη κηα κειέηε ζθνπηκόηεηαο θαη αλαιχζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο φπσο: ζρεδίαζε-αξρηηεθηνληθή, ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε. 

Σρεδηαζκόο – ε απηήλ ηελ θάζε νη απαηηήζεηο πξνεγνχκελεο θάζεο αλαιχνληαη θαη 

θαζνξίδνληαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε έλα ζχλνιν νδεγηψλ 

παξαγσγήο. Γίλνληαη δνθηκέο θαη επηβεβαηψλεηαη φηη νη δνθηκέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο παξαγσγήο. Πεξηιακβάλεη ηελ ζρεδίαζε, πξνηππνπνίεζε, ρξήζε εξγαιείσλ θαη 

alpha testing. 

Πξν-παξαγωγηθή επηβεβαίωζε – ν ζθνπφο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ απαηηήζεσλ ή 

ηνπ ζρεδίνπ ζε ηειηθφ πξντφλ. Πεξηιακβάλεη ηελ δνθηκαζηηθή παξαγσγή θαη γίλνληαη batch 

testing θαη beta testing. 

 Μεηά-ζρεδίαζε/αλάπηπμε 

ε απηήλ ηελ θάζε αξρίδεη ε θπζηθή παξαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη 

δηαλνκήο φπσο επίζεο ε επηρείξεζε καζαίλεη γηα ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο γηα παξάπνλα θαη 

πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο κεηαγελέζηεξεο βειηηψζεηο.  

Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη πην πνιχ είλαη ηα εξγαιεία πνηφηεηαο πνπ πξνηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο. Σα εξγαιεία απηά είλαη: 

 QFD 

 FMEA 

 DFA/DFM 

 Conjoint Analysis 
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 Design of Experiments 

Σα εξγαιεία πνηφηεηαο απηά είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία. ρεδφλ φια απφ απηά έρνπκε 

ζπλαληήζεη ζε πξνεγνχκελα κνληέια πην πάλσ. Όπσο παξαηεξνχκε θάζε εξγαιείν ή ηερληθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο αλάπηπμεο πξντφληνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία/ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νπνία νη ζπγγξαθείο δελ 

αλαθέξνπλ ζηελ κειέηε ή ζην κνληέιν ηνπο, ζπγθεληξψλνληαο ζηηο θάζεηο αλάπηπμεο πξντφληνο 

θαη παξνπζηάδνληαο ηα βαζηθά εξγαιεία/ηερληθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε focus group απνηειεί κηα 

πνιχ ρξήζηκε ηερληθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ε νπνία ε πιεξνθνξία απηή 

φκσο ζα είλαη απφ ηηο βαζηθέο εηζξνέο ζηελ QFD. 

Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ ν Gustafsson ζε κηα κειέηε ηνπ έρεη ηνλίζεη γηα ηα αλεζπρεηηθά 

επίπεδα απνηπρηψλ λέσλ πξντφλησλ (35%-44%) θαη αλέθεξε ηα λέα εξγαιεία πνηφηεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ, αλαθέξνληαο θαη ηα βνεζεηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ξνή δηαδηθαζηψλ ζηελ δηεξγαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ. Ο ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεη ηελ Έλσζε Ηαπσληθψλ Δπηζηεκφλσλ θαη Μεραληθψλ (JUSE)  ε νπνία έρεη ζθνπφ λα 

αλαπηχμεη εξγαιεία. Σα εξγαιεία φπσο 7 Δξγαιεία Διέγρνπ  Πνηφηεηαο (7QC-tools), 7 Δξγαιεία 

Γηνίθεζεο (7 M-tools) θαη ηα 7 Δξγαιεία Πξνγξακκαηηζκνχ Πξντφλησλ (7 PP tools) έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη παξνπζηαζηεί απφ απηήλ ηελ έλσζε. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ην ηειεπηαίν, δειαδή ηα Δπηά Δξγαιεία Πξνγξακκαηηζκνχ 

Πξντφλησλ. ην παξαθάησ δηάγξακκα 2.6 παξνπζηάδεηαη ε ξνή ηεο αλάπηπμεο πξντφλησλ 

(N.Kanda, 1994) αλά θάζε θαη ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε 

καδί κα ηα βνεζεηηθά. ε απηά ηα εξγαιεία (7 PP tools) ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά πην θάησ. 

Απφ ηελ JUSE  έρνπλ αλαπηπρζεί λέα εξγαιεία πνηφηεηαο πνπ νλνκάδνληαη „Δπηά Δξγαιεία 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πξντφλησλ‟ (7PP Tools) ηα νπνία είλαη γλσζηά εξγαιεία. Σα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα εξγαιεία απηά είλαη ηερληθέο  ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη είλαη πνιχ 

ρξήζηκα εξγαιεία  γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Σα εξγαιεία απηά  είλαη ηα εμήο: 

1. Οκαδηθέο πλεληεχμεηο (Group interviews) 

2. Έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ (Questionnaire survey)   

3. Σνπνζέηεζε (Positioning) 

4. χιιεςε ηδέαο (Table-style Conceptualization)  

5. χιιεςε ηδέαο (Conceptualization check list) 
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6. Δλσκέλε αλάιπζε (Conjoint analysis) 

7. Πίλαθαο πνηφηεηαο (Quality table or QFD) 

Γπν απφ ηα εξγαιεία απηά έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ, ελψ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θάπνηα απφ ηα ππφινηπα εξγαιεία. 
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Γηάγξακκα 2.7. Ρνή Αλάπηπμεο Πξντόλησλ 

Αλαγλψξηζε 

αλαγθψλ 

Δπηβεβαίσζε 

αλαγθψλ

Βήματα 

ανάπτυξης

Μειέηε ζέζεο ηνπ 

πξντφληνο

χιιεςε ηδέαο

Γνθηκή ηδέαο/

Καζνξηζκφο ηεο 

βέιηηζηεο ηδέαο

χλδεζε κε ην 

ζρέδην

ρέδην

Γνθηκή θαηαζθεπήο/ 

Αμηνιφγεζε

Γνθηκή αγνξάο

ρέδην πξντφληνο/

πσιήζεσλ

Παξαγσγή/Δηζαγσγή

Μειέηε αμηνιφγεζεο 

αγνξάο

7 Δξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ

Οκαδηθή πλέληεπμε

Δξσηεκαηνιφγηα

Σνπνζέηεζε

Δλσκέλε Αλάιπζε

-χιιεςε ηδέαο

-Λίζηα ειέγρνπ ηδέαο

-Πίλαθαο ζχιιεςεο ηδέαο

Πίλαθαο πνηφηεηαο 

Οκαδηθή πλέληεπμε

Πξνηεηλφκελα εξγαιεία 

ειέγρνπ πνηφηεηαο

-Γηάγξακκα πλάθεηαο

-Γηάγξακκα Γηαζχλδεζεο

-Αλάιπζε Παξαγφλησλ 

-Αλάιπζε πζηάδσλ

-Μέζνδνο 

Πνζνηηθνπνίεζεο

-Αλάιπζε Πνιιαπιήο   

Παιηλδξφκεζεο

-Αλάιπζε Γηάθξηζεο

-ΠΜΚ

-Γηάγξακκα πλάθεηαο

-Γηάγξακκα Γηαζχλδεζεο

-Γηάγξακκα Γέληξνπ

-Γηάγξακκα Μήηξαο

Πνιιαπιή αλάιπζε

Νέα 7 εξγαιεία ειέγρνπ 

πνηφηεηαο

Μέζνδνο ζχιιεςεο ηδέαο

-Καηαηγηζκφο Ηδεψλ

-ΝΜ Μέζνδνο

-Μέζνδνο βαζηθψλ 

αλαγθψλ

-Άιια

-ρεδηακζφο Πεηξακάησλ

-Μέζνδνο 

Πνζνηηθνπνίεζεο

-Σχπνο 1,2

Λεηηνπξγία Αλάπηπμεο Πνηφηεηαο

-Πνιιαπιή Αλάιπζε

-ρεδηαζκφο Πεηξακάησλ

-Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο

Έξεπλα 

Δξσηεκαηνινγίνπ
Πνιιαπιή Αλάιπζε

ρεηηθή εξγαζία

πιινγή δηάθνξσλ 

πιεξνθνξηψλ

-Λχζεηο απφ πειάηεο θαη 

θαλάιηα πσιήζεσλ

-Αλάιπζε ησλ ρηη 

πξντφλησλ 

-Πιεξνθνξίεο απφ ΜΜΔ

-Πιεξνθνξίεο απφ 

εκπνξηθφ πεξηνδηθφ 

-Έξεπλεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή δσή θαη ρξήζε 

πξντφλησλ

-Έξεπλεο γηα ηηο ζην-ζηπίηη 

ηερλνινγίεο „ζπφξσλ‟

Έξεπλα γηα ηηο ηάζεηο 

εμσηεξηθέψλ ηερλνινγηψλ 

Μειέηε γηα ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο

Δθηίκεζε νηθνλνκίαο

ρέδην αλάπηπμεο

Σερληθή αλάπηπμε

Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο

Πξνγξακκαηηζκφο θφζηνπο

Πξνγξακκαηηζκφο πσιήζεσλ

Πξνγξακκαηηζκφο αμηνπηζηίαο

Σερληθή αμηνιφγεζε ηεο 

δνθηκαζηηθήο θαηαζθεπήο

χζηαζε παξαγσγήο

1

2

3

4

6

7

5

 

Πηγή: N. Kanda (1994) 
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Μηα άιιε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αλάπηπμεο πξντφλησλ είλαη ε άπαρε, ιηηή αλάπηπμε 

πξντφλησλ (Lean Product Development). Οη L. Wang et al (2011) έρνπλ πξνηείλεη απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνλίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηά ηεο γηα ηηο βηνκεραληθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ ιηηή (Lean) νξίδεαη σο ηειεηφηεηα πνπ 

επηδηψθεη ηελ εμάιεηςε ζπαηάιεο, εηζαγσγήο πξαθηηθψλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε θφζηνπο, 

ρξφλνπ κε ζθνπφ λα βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ θαη γεληθά ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν LPD κπνξεί λα νξηζηεί σο „Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Lean ζηελ δηεξγαζία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο‟ (L. Wang et al). Απηφ βνεζάεη ηελ 

επηρείξεζε λα αλαγλσξίζεη ηελ ξνή βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ 

πειάηε κε ηελ ειάρηζηε ζπαηάιε ή θφζηνο. Ζ ιηηή (Lean) παξαγσγή νξίδεη σο ζπαηάιε θάζε κε 

σθέιηκε δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε 7 θαηεγνξίεο. 

1. Τπεξπαξαγσγή 

2. Αλακνλή (δηαζέζηκνο ρξφλνο) 

3. Πεξηηηέο κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο 

4. Τπεξεπεμεξγαζία 

5. Πιενλάδνληα απνζέκαηα 

6. Πεξηηηέο θηλήζεηο 

7. Διαηηψκαηα 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ παξφκνησλ ζπαηαιψλ ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ νη L. Wang 

et al πξνηείλνπλ έλα πιαίζην, κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ κε ηα αληίζηνηρα εξγαιεία 

θαη ηερληθέο γηα θάζε θάζε (δηάγξακκα 2.7). ην πξψην πιαίζην απεηθνλίδνληαη ηα δηάθνξα 

εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ζε θάζε θάζε. ην δεχηεξν πιαίζην 

πεξηγξάθνληαη ε ξνή αμίαο γηα ηνλ πειάηε  ελψ ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφληνο πξνρσξάεη, 

ηέινο , ζην ηξίην πιαίζην απεηθνλίδνληαη νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο πξντφληνο απφ 

ηελ γέλλεζε ηδέαο θαη έξεπλα ΜΚΣ έσο ηελ παξαγσγή έηνηκνπ πξντφληνο.



 

 
41 

Γηάγξακκα 2.8. Αλαιπηηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιηηήο (lean) αλάπηπμεο πξντόλησλ 

Μεηάβαζε ζηελ „Ληηή‟ αλάπηπμε 

πξντφλησλ

Κχξηνο Οδεγφο θαη Οξγαληζκφο

 Σκήκα 

αγνξάο

 Έξεπλα 

αγνξάο

 Δξγαιεία 

ζηαηηζηηθήο

 Κάλν

 ΛΑΠ

  Pugh

 Αλάιπζε 

Αμίαο

 ΜΑΓA

 Δλσκέλε 

Αλάιπζε

 πνλδπισηή 

αλάιπζε

 Π

 ΑΑΑ

 Σππνπνίεζε

 Πξσηφηππν

 Γηαηί-Γηαηί 

Αλάιπζε

 Σππνπνίεζε  Γηαρείξεζε 

έξγσλ

 ΥΡΑ

 Γηνίθεζε 

αιπζίδαο 

δηαλνκήο

 πνλδπισηή 

αλάιπζε

 ΜΓ

 ΥΡΑ

 Γ

 Δξγαιείν 

επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ

 ΥΡΑ

 Πξσηφηππν

 ΓΥΑ

 ΥΡΑ

 Γ

 ΥΡΑ

 Π

πιινγή 

αμίαο 

πειαηψλ

 Αλακνλή

 Διάηησκα 

 Κίλεζε

Αλάιπζε  αμίαο 

πειαηψλ 

 Διάηησκα

 Πεξηηηέο 

δηεξγαζίεο

Οξηζκφο αμίαο 

πειαηψλ

 Αλακνλή

 Τπεξπαξαγσγή

Παξνρή 

πξφηαζεο

 Πεξηηηέο 

θηλήζεηο

 Δπαλαιήςεηο

 Κίλεζε

Δπηβεβαίσζε 

πξφηαζεο

 Κίλεζε

 Αλεθηηθφηεηα

Πξφηαζε αμίαο 

 Αλακνλή

 Απνζέκαηα

Παξνρή αμίαο

 Τπεξπαξαγσγή

Παξνρή ππν 

αμίαο

 Δπαλαιήςεηο

 Αλεθηηθφηεηα

Γνθηκή ππν 

αμίαο

 Αλακνλή

 Κίλεζε

 Διάηησκα

Δλζσκάησζε 

αμίαο 

 Αλακνλή

 Απνζέκαηα

Δπηβεβαίσζε 

αμίαο

 Απνζέκαηα

 Αλεθηηθφηεηα

Έξεπλα ΜΚΣ

 ρέδην έξεπλαο

 Πξνγξακκαηηζκφο 

έξεπλαο

 Δθαξκνγή 

έξεπλαο

 πιινγή θσλήο 

ηνπ πειάηε

Λεηηνπξγία 

πξντφληνο

 αθήλεηα 

απαηηήζεσλ

 πιινγή 

ιεπηνκεξψλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Αλάιπζε 

ΛΑΠ

 Μειέηε 

ζθνπηκφηεηαο

Οξηζκφο 

πξντφληνο

 Έιεγρνο 

 Καηαλνκή 

πφξσλ

Πξφηαζε 

ζρεδίνπ

 Γλψζε 

ζρεδίνπ

 Πηζηνπνίεζε 

παηέλησλ 

 ρέδην 

ζπζηήκαηνο

 Αμηνιφγεζε 

θαη 

δηφξζσζε

Γνθηκή ιχζεο

 Πξφγξακκα 

ιχζεο

 Γνθηκή 

πειαηψλ 

 Πξνηάζεηο 

βειηίσζεο

Πξνδηαγξαθέο 

παξαγσγήο

 Γηφξζσζε 

ιχζεο

 Καζνξηζκφο 

πξνδηαγξαθψλ

 Αλάιπζε 

πξνδηαγξαθψλ 

θαη 

θπθινθνξία

Πξνγξακκαηηζκφο 

αλάπηπμεο

 ρεδηαζκφο 

ππνζπζηήκαηνο

 Πξφγξακκα 

δνθηκήο

 Δπηινγή 

πξνκεζεπηψλ

Λεπηνκεξήο

ζρεδηακζφο 

 ρεδηακζφο 

ιεηηνπξγηψλ

 ρεδηαζκφο 

δνκήο

 ρεδηαζκφο 

ζπζθεπαζίαο

Γνθηκή

 Αλάιπζε/

έιεγρνο

 ρφιηα θαη 

βειηίσζε

 Καζνξηζκφο 

πξνκεζεπηψλ

Δλζσκάησζε 

ζπζηήκαηνο

 Πξνγξακκαηηζκφο 

ελζσκάησζεο

 Δλζσκάησζε 

ζπζηήκαηνο

Δπηβεβαίσζε 

ζπζηήκαηνο

 Έιεγρνο

 ρφιηα 

θαη 

βειηίσζε

 πιινγή 

εγγξάθσλ

 Δθαξκνγή 

παηέλησλ

Ε
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Πεγή: L. Wang et al. (2011) 
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Έλαο άιινο ζπγγξαθέαο, ν Kauilo (1998), ζηελ κειέηε ηνπ αλαθέξεη επηά κεζφδνπο γηα ηελ  

εκπινθή ησλ πειαηψλ-ρξεζηψλ ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ είλαη ν ηξφπνο πνπ ν πειάηεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία. Ο πξψηνο 

ηξφπνο πνπ αλαθέξεη είλαη παζεηηθφο, δειαδή ζρεδηαζκόο γηα ηνλ πειάηε, ν δεχηεξνο ηξφπνο 

είλαη ζρεδηαζκόο κε ηνλ πειάηε θαη ν ηξίηνο έρεη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή κε ηνλ ζρεδηαζκό από ηνλ 

πειάηε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σρεδηαζκόο γηα ηνλ πειάηε – πξνζθέξεη κηα πξνζέγγηζε αλάπηπμεο πξντφλησλ φπνπ ηα πξντφληα 

ζρεδηάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία, ζεσξίεο, κειέηεο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο φπσο επίζεο ζπλεληεχμεηο θαη νκάδεο εζηίαζεο. 

Σρεδηαζκόο κε ηνλ πειάηε – πξνζθέξεη ηελ ίδηα πξνζέγγηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ φπνπ ν πειάηεο  κπνξεί λα αληηδξά ζε δηάθνξεο 

πξνηεηλφκελεο  ιχζεηο. 

Σρεδηαζκόο από ηνλ πειάηε – πξνζθέξεη κηα πξνζέγγηζε φπνπ ν πειάηεο ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθνχ ηνπ πξντφληνο.  

Οη κέζνδνη πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο γηα ηελ εκπινθή ησλ πειαηψλ ζηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ είλαη νη εμήο: 

 QFD 

 User-oriented product development 

 Concept testing 

 Beta testing 

 Consumer idealized design 

 Lead user method 

 Participatory ergonomics 

Όπσο βιέπνπκε απφ ηηο κεζφδνπο απηέο ιίγεο είλαη γλσζηέο κέρξη ζηηγκήο. Ζ πην γλσζηή 

κέζνδνο-εξγαιείν είλαη ην QFD ην νπνίν είλαη απφ ηα βαζηθά εξγαιεία αλάπηπμεο 

πξντφλησλ ζηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο.  
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2.3 Σαρύηεηα αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 

Μεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ν ρξφλνο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπο. Οη ππεχζπλνη ηεο Δ&Α ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ηαρχηεξε 

αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο, αιιά ηψξα απηή έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα απηνχο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, νη γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο 

θαη αλάγθεο αγνξάο, νη κηθξφηεξνη θχθινη δσήο πξντφλησλ φια απηά απαηηνχλ πην γξήγνξε 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ηα πξντφληα 

έρνπλ φιν θαη κηθξφηεξνπο θχθινπο δσήο (Milton Rosenau, 1988). Ζ γξεγνξφηεξε αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ επηηξέπεη ηελ επηρείξεζε λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο. Ζ 

γξήγνξε εθηέιεζε ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο θάζε επηρείξεζεο. Ζ ζπγθεληξσηηθή δνκή κηα επηρείξεζεο ζπκβάιιεη 

ζηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ελψ ν πξφζζεηνο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ 

πξνηππνπνίεζε επηηαρχλεη ηελ πνζνηηθή παξαγσγή αιιά ν ρξφλνο εηζαγσγήο δελ απμάλεηαη 

(Srikant et al 1997). Μηα ζεηξά ζρεηηθψλ κειεηψλ αλαθέξνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ηαρχηεξεο 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζπλδένληαο απηή κε ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ αγνξά.  Όπσο αλαθέξεη 

ν Dumain Brian (1989) ε αλάγθε ηεο ηαρχηεηαο ζηελ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ 

πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο πνπ: 

 Απμάλεηαη ην κεξίδην αγνξάο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο αξέζεη λα παξαιακβάλνπλ ηηο 

παξαγγειίεο ηνπ ηψξα 

 Σν θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ έηνηκσλ 

πξντφλησλ 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κπνξεί λα απμεζεί γηαηί ε ηαρχηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επειημία θαη ππνρξεψζεηο 

 Απμάλεηαη θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

 Οη Milton θαη Rosenau αλαθέξνπλ πέληε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε απηφ. 1. 

πληφκεπζε δηαδηθαζηψλ 2. Υξήζε εξγαιείσλ ηεο Γηαρείξηζεο έξγσλ 3. Αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο 4. Πξνψζεζε δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 5. Αθνζίσζε. Άιινη ζπγγξαθείο 
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φπσο νη Fred θαη Erik (2008) αλαθέξνπλ ελληά πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

ρήκα 2.3 Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηαρύηεξε αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

Πξνζεγγίζεηο ηαρχηεξεο αλάπηπμεο   

πξντφλησλ

 Δκπινθή πξνκεζεπηψλ 

 Δκπινθή ρξεζηψλ

 Σαρχηεξε εθηέιεζε εξγαζηψλ

 Μείσζε ζπζηαηηθψλ, εμαξηεκάησλ

 Δθπαίδεπζε θαη αληακνηβή 

εξγαδνκέλσλ

 Δθαξκνγή ππνζηεξηθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ 

 Δλζάξξπλζε δηαηκεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο 

 Έκθαζε ζηελ αμία γηα ηνλ πειάηε

 Απινπνίεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

δνκήο

Υαξαθηεξηζηηθά λένπ 

πξντφληνο

 Καηλνηνκηθφηεηα

Απφδνζε λένπ πξντφληνο

 Σαρχηεηα αλάπηπμεο 

 

Οη Ajay θαη Bryan (2004) ηνλίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε 

πξντφλησλ ην νπνίν παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ αγνξά γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί κηα κειέηε ησλ Christopher Ittner θαη David Larcker (1997) γηα ηελ ζρέζε 

ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο. Οη ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ θιάδνπο ππνινγηζηψλ θαη απηνθηλεηνβηνκεραλίαο απφ ηέζζεξηο 

ρψξεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ρξφλνο κφλν ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα θέξδε ή 

πσιήζεηο ή απμεκέλε απφδνζε. Αληίζεηα, βξέζεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο  

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο δηαηκεηαηηθή ιεηηνπξγία, ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

αλάγθε γηα λέεο κεζφδνπο ή εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχζζνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζπκβάιινληαο ζηελ επηηπρή θαη ηαρχηεξε εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά. 
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2.4 πκπεξάζκαηα θαη δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία φπνπ εκπιέθνληαη πνιινί 

παξάγνληεο θαη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Όιε ε δηαδηθαζία απηή απαηηεί έλαλ 

ιεπηνκεξή  πξνγξακκαηηζκφ θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε θαη 

εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Παξάιιεια ππάξρεη αλάγθε γηα δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ αγνξά θαη  ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Δδψ βνεζάεη πνιχ ην Μάξθεηηλγθ ν ξφινο ηνπ νπνίνπ 

είλαη πνιχ κεγάινο εηδηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο πξντφληνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Μάξθεηηλγθ ζπκβάιινπλ πνιχ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη απμάλνπλ ηελ απφδνζή ηεο 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο. Οη πξνκεζεπηέο 

επίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ε εκπινθή ηνπο ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζα κπνξνχζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ε παξνρή ησλ πνηνηηθψλ πξψησλ πιψλ ή ππεξεζηψλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λένπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο 

λέσλ πξντφλησλ. Όιν απηφ απαηηεί απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα κνλαδηθφ πξντφλ πνπ ζα ηθαλνπνηεί πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

πειαηψλ. Γηα απηφ ρξεηάδεηαη πξψηα απφ φια ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ αλαγθψλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνηειεζκαηηθή κεηαηξνπή απηψλ ζε ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο. Άιινη παξάγνληεο 

επηηπρίαο είλαη βέβαηα ε δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ε παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα 

ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ δηάζεζε εηδηθά ησλ 

ρξεκαηηθψλ πφξσλ πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη πξνζεθηηθά γηα ηελ απνθπγή κε αλακελφκελσλ 

απμήζεσλ θφζηνπο γηαηί ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα κελ μεπεξάζεη θάπνηα φξηα κε 

ζθνπφ ηελ δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζε απνδεθηή ηηκή γηα ηνλ πειάηε. Σν θφζηνο θαη ν ρξφλνο 

εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο είλαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ λένπ 

πξντφληνο. Αιιά, παξά ηνπο παξάγνληεο  επηηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ ππάξρεη θαη ε αληίζεηε 

εηθφλα. Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζζεθε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

λέσλ πξντφλησλ (30%-60% ) απνηπγράλεη θαη ηειηθά απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά βξέζεθαλ θαη νη ιφγνη πνπ απηά ηα πξντφληα απνηπγράλνπλ. Μεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ιφγσλ απνηπρίαο είλαη: Ζ αλεπαξθήο αλάιπζε αγνξάο, ρακειή πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, ην κε αλακελφκελν πςειφ θφζηνο αλάπηπμεο, θαζπζηεξήζεηο, έιιεηςε πξνζπαζεηψλ 
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ΜΚΣ θηι. Ζ βάζε γηα ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο απνηέιεζαλ θπξίσο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ είρε δηεμαρζεί απφ ηνλ Cooper. Δπηπιένλ, απφ ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ βξέζεθε φηη απηά δελ έρνπλ κεγάιε 

ρξήζε θαη θάπνηα απφ απηά έρνπλ ιίγε έσο θαζφινπ ρξήζε.  

Οη ιφγνη απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ηεο εξγαζίαο απηήο ε νπνία ζα ζηεξηρζεί 

ζε απηά. πγθεθξηκέλα, ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηελ απφδεημε αλ ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

επεξεάδεη ηελ κείσζε ή εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ ή ιφγσλ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ θαη πψο 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηά ζηηο επηρεηξήζεηο. ην πιαίζην απηφ ζπγθεληξψζεθε έλαο 

αξηζκφο κνληέισλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη εληνπίζζεθαλ ηα αληίζηνηρα εξγαιεία 

θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Παξαθάησ (δηάγξακκα 2.9) 

παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε θαη ην νπνίν πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο. Σν κνληέιν 

απηφ πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ηεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηα πξνηεηλφκελα 

ρξήζηκα εξγαιεία-ηερληθέο αλάινγα γηα θάζε θάζε. Ζ επηινγή  ησλ  εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 

απηψλ,  νξηζκέλα απφ ηα νπνία  ζα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξα ζηελ ζπλέρεηα,  βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ ή ιφγσλ απνηπρίαο 

λέσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη θαη 

παξνπζηάδεη θάζε εξγαιείν ή ηερληθή ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ.  

Γηάγξακκα 2.9 Μνληέιν αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 

Εξζταςθ Ιδζασ, 
Ζρευνα Αγοράσ

Ανάπτυξθ Ιδζασ
χεδιαςμόσ, 

Δοκιμι
Χρθματοοικονομικι 

Ανάλυςθ
Ανάπτυξθ 
προϊόντοσ

Σεςτ 
Μάρκετινγκ

Brainstorming, Focus 
Groups, Affinity 

Diagram

υνεντεφξεισ, 
Ερωτθματολόγιο, 

Benchmarking, 
Conjoint Analysis, 

QFD, FMEA, DoE, 
Delphi Method

QFD, FMEA, VE, 
VSM, DoE

Φάςεισ 
Ανάπτυξθσ 
Προϊόντοσ

Εργαλεία, 
Σεχνικζσ 

Γζννθςθ Ιδζασ
Ειςαγωγι ςτθν 

Αγορά, 
Εμπορευματοποίθςθ
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2.5 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ βηβιηνγξαθία καο έδεημε ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ φπσο 

επίζεο θαη ησλ ιφγσλ πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Ζ εξγαζία απηή ζα επηθεληξσζεί ζην λα βξεη 

κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ πνπ ππάξρεη ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Γηα απηφ ε εξγαζία ζα εζηηαζηεί ζηα εξγαιεία θαη ηερληθέο 

πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα , ζα εμεηαζηεί 

ε πεξίπησζε αλ ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ή λα κεηψζνπλ ηνπο ιφγνπο 

απνηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απάληεζε απηψλ 

ησλ εξσηήζεσλ είλαη πξψηα απφ φια είλαη ε αλαδήηεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαδήηεζε ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, πξαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ ή εξεπλψλ πνπ ζα απνδείμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Θα αλαδεηεζνχλ πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηεο εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ ή ηερληθψλ θαη ηεο κείσζεο ή εμάιεηςεο ιφγσλ απνηπρίαο λέσλ 

πξντφλησλ. Γειαδή, ε έκθαζε ζα δνζεί ζηα πνζνηηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, επίζεο  ζα  πεξηγξαθεί πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία ζε κηα επηρείξεζε. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο  ε κεζνδνινγία 

απηή είλαη θαηάιιειε γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαθεξζνχλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ  

εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ζε επηρεηξήζεηο. Οη επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ζα είλαη ηα θαιχηεξα 

παξαδείγκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ – ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΩΝ 

ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΑΝΑΛΤΖ ΑΞΗΑ, ΥΡΑ ΚΑΗ FMEA 

 3.1 Αλάιπζε Αμίαο 

Κάζε πξντφλ πνπ εηζάγεηαη ζηελ αγνξά έρεη κεγάιε πηζαλφηεηα επηηπρίαο φηαλ παξέρεη 

πςειφηεξε αμία ζηνλ πειάηε ζε ζχγθξηζε κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. Καηά ηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ πξντφληνο είλαη 

ην θφζηνο. Με κεησκέλν θφζηνο ή ηηκή ηνπ πξντφληνο ν πειάηεο αλαιακβάλεη κεγαιχηεξε αμία 

άξα θαη ηθαλνπνίεζε. ην πιαίζην απηφ κηα ηερληθή πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο πξντφλησλ είλαη ε Αλάιπζε Αμίαο (Value Engineering-VE).  

Ζ Αλάιπζε Αμίαο είλαη κηα ηερληθή πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο αμίαο 

ηνπ πξντφληνο κέζσ αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθπιεξψλεη ην πξντφλ κε ηαπηφρξνλε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο. Σν Γξαθείν Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ (U.S. GAO) νξίδεη ηελ 

Αλάιπζε Αμίαο σο: „Μηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πξνϊόληνο ή ππεξεζίαο έηζη 

ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ λα παξέρεηαη κε ρακειόηεξν νιηθό θόζηνο ρωξίο λα ζπζηαζηεί ε πνηόηεηα‟. 

Δπνκέλσο, ε ηδέα είλαη ε παξνρή ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ κε ρακειφηεξν θφζηνο 

αθήλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπιάρηζηνλ ζην ίδην επίπεδν. Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ δίλεη ε SAVE 

(Society of American Value Engineers) είλαη: „Η ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηωλ αλαγλωξηζκέλωλ 

ηερληθώλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία(εο) ελόο πξνϊόληνο ή κηαο ππεξεζίαο, νξίδνπλ κηα 

ρξεκαηηθή αμία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη παξέρνπλ ηελ αλαγθαία αμηνπηζηία 

ιεηηνπξγίαο κε ην ρακειόηεξν νιηθό θόζηνο‟. Ζ Αλάιπζε Αμίαο είλαη ε εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ 

ηερληθψλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο κεηξνχληαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη εζηηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε παξά ηελ κείσζε θφζηνπο.   

ηελ μέλε βηβιηνγξαθία ε ηερληθή απηή είλαη γλσζηή σο Value Engineering, Value Analysis, 

Value Management. Ζ Αλάιπζε Αμίαο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ εηαηξία General Electric ζηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ λαπηηιία ησλ ΖΠΑ κεηά δηαδφζεθε ζε φιε 

ηελ ρψξα θαη ηνλ θφζκν. Ο ζθνπφο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη „Ζ παξνρή ησλ κέζσλ γηα ηνλ νιηθφ 

έιεγρν θφζηνπο παληνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ  θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ρσξίο 
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λα ζπζηαζηεί ε πνηφηεηα ή ε αμηνπηζηία ηνπ/ηεο‟. Όπσο αλαθέξεη ν Samy E.G. Elias (1998) ε 

Αλάιπζε Αμίαο δελ είλαη: 

 Κάηη πνπ ν θαιφο ζρεδηαζηήο θάλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

 Απιά κηα αλαζθφπεζε γηα ηελ εμάιεηςε θφζηνπο 

 Μηα θαιή, παιηνκνδίηηθε κείσζε θφζηνπο 

 Μηα κέζνδνο γηα ηελ κείσζε θφζηνπο κέζσ ππνβάζκηζε απφδνζεο 

 Αληαλάθιαζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζρεδηαζηή 

 Μηα πξνζπάζεηα αληαιιαγήο ησλ νπζησδψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ κείσζε θφζηνπο 

Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πεξηηηά θφζηε ζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο είλαη γλσζηφ θαη θαηά απηά 

νθείινληαη θπξίσο ζηηο: ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο, έιιεηςε επαξθνχο ρξφλνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, 

έιιεηςε πιεξνθνξίαο θαη ηδεψλ, έιιεηςε εκπεηξίαο, έιιεηςε  επηθνηλσλίαο, πξνθαηαιήςεηο, 

πξνζσξηλέο ζπλζήθεο, απνηπρία ρξήζεο εηδηθψλ, θφβνο απψιεηαο πξνζσπηθνχ θηι.  

Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα κείσζεο θφζηνπο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα 

πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: 

 Γνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή 

 Γηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 Γηαηήξεζε ή βειηίσζε πνηφηεηαο 

 Πξνβιέςηκε κείσζε θφζηνπο 

 Οξγαλσζηαθή εθπαίδεπζε 

 Δμέηαζε ηνπ θχθινπ δσήο 

 Γηαηκεκαηηθή νκαδηθή πξνζέγγηζε  

Ζ Αλάιπζε Αμίαο έρεη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νπνία μερσξίδεη απφ ηα άιια 

πξνγξάκκαηα κείσζεο θφζηνπο. Ζ Αλάιπζε Αμίαο αλαιχεη ηελ ιεηηνπξγία  κε ζθνπφ λα 

θαηαιάβεη φια γηα ην πξντφλ, δειαδή αληηιακβάλεηαη ην πξντφλ ζαλ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ 

θαη φρη απιά πξαγκάησλ θαη αλαδεηά λέεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αχμεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ή απφδνζεο  θαη κείσζεο θφζηνπο. Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αμίαο ηεο πνπ παξέρεη ζηνλ πειάηε είλαη ε βαζηθή δηαθνξά ηεο Αλάιπζεο 

Αμίαο θαη ησλ άιισλ πξνγξακκάησλ κείσζεο θφζηνπο. 
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Όηαλ εθαξκφδεηαη ε Αλάιπζε Αμίαο πξέπεη λα πξνζέρνληαη δπν ζεκαληηθά ζεκεία:  

1) Οκάδα εξγαζίαο – ε νπνία πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη απφ πεξίπνπ 5-6 έκπεηξα άηνκα 

ππνζηεξηδφκελα απφ εηδηθνχο θαη ζπκβνχινπο, ηα νπνία λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο 

κειέηεο. Σα κέιε πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ παξαγσγφ θαη λα είλαη απφ ηα 

ηκήκαηα φπσο: ρεδηαζκφο, Παξαγσγή, Μάξθεηηλγθ, Δμππεξέηεζε πειαηψλ, Υεηξηζκφο 

εμνπιηζκνχ θαη ζρεδηαζηέο πξντφληνο.  

2)  Μεζνδνινγία – ε ιεηηνπξγία ζηελ ηερληθή απηή αλαθέξεηαη σο ν ζθνπφο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ην πξντφλ. Ζ ιεηηνπξγία είλαη απηφ πνπ θάλε ην πξντφλ λα πσιείηαη. 

Όηαλ έλα ζηνηρείν δελ εθπιεξψλεη απηφ πνπ πξφθεηηαη λα εθπιεξψλεη, δειαδή ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ, δελ έρεη αμία γηα ηνλ ρξήζηε αλεμαξηήησο πφζν θζελά θνζηίδεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

μνδεχνληαο ρξήκαηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζηνηρείνπ πεξηζζφηεξα απφ φηη 

ρξεηάδεηαη δελ απμάλεη ηελ αμία  ηνπ γηα ηνλ πειάηε-ρξήζηε. Απηφ, γηαηί ε αλεπαξθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη απαξάδεθηε, ελψ ε ππεξ-ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ζπαηάιε. Γηα απηφ νη 

αξρηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ Αλάιπζε Αμίαο πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

Ζ θαηάιιειε αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

Αλάιπζεο Αμίαο.  ε απηφ ην πιαίζην ηξία ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζέρνληαη: 

1. Ζ ιεηηνπξγία πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη έηζη ψζηε θαζέλαο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη. 

2. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

πξντφλ (π.ρ. ε ιεηηνπξγία ηεο πφξηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη: παξνρή πξφζβαζεο, παξνρή 

θσηφο ή γηα ην άλνηγκα θαη θιείζηκν).  

3. Ζ ιεηηνπξγία πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζε επξείο φξνπο ηεο γηα ηελ παξνρή ηεο 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηαο γηα ηελ βειηίσζε αμίαο. 

Ση είλαη Αμία; 

Ο φξνο αμία έρεη κεξηθέο έλλνηεο. Ο ίδηνο ν Samy E.G. Elias ζεκεηψλεη  φηη ππάξρνπλ επηά 

είδε αμία: νηθνλνκηθή, εζηθή, αηζζεηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή, δηθαζηηθή. ηελ 

Αλάιπζε Αμίαο πάλησο ελλνείηαη ε νηθνλνκηθή αμία ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη ε αμηφπηζηε 
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παξνρή κηαο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ηφπν κε ρακειφηεξν 

θφζηνο θαη απνδεθηή πνηφηεηα. Έλαο άιινο ν Arthur Garratt (1967) αλαθέξεη ηέζζεξα είδε 

αμίαο: αμία θφζηνπο, αμία ρξήζεο, αμία αληαιιαγήο θαη αμία εθηίκεζεο φπνπ ην πξψην 

αθνξά ηα ηξία είδε θφζηνπο – Κφζηνο Τιηθψλ, Άκεζε Δξγαζία, Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα, 

ην δεχηεξν αθνξά ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ζε ρακειφηεξν θφζηνο, ην ηξίην αθνξά ηελ 

δχλακε θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ αληαιιαγήο θαη εμαξηάηαη απφ απηφ θαη ην 

ηέηαξην είλαη ην πην δχζθνιν λα ππνινγίδεηαη θαη πεξηγξάθεη πφζν έλα πξντφλ εθηηκήζεθε 

θαη αγαπήζεθε απφ ηνλ ρξήζηε. Πάλησο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αμία πεξηγξάθεη ηνλ 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ή ρξεζηψλ θαη φζν 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη έλαο ρξήζηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη έλα  πξντφλ 

ηφζν πεξηζζφηεξε αμία έρεη ην πξντφλ γηα απηφλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε αμία ζε έλαλ καζεκαηηθή εμίζσζε: 

     
          

      
 

Ζ εμίζσζε απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αμίαο κεηαμχ αληηθεηκέλσλ.  

Ο ζθνπφο πξνζπάζεηαο ηεο Αλάιπζεο Αμίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ 

αλ θαη ην κέγηζην φθεινο κπνξεί λα αλακέλεηαη φηαλ ε ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

αξρηθέο θάζεηο ηνπ ζρεδίνπ εηδηθά φηαλ ην θφζηνο εθαξκνγήο είλαη αθφκα ρακειφ. Γεληθά , 

έλα ζρέδην Αλάιπζεο Αμίαο αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία πέληε θάζεσλ νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

1. Καζνξηζκφο ηδέαο/αληηθεηκέλνπ  

Ο ζθνπφο ζηελ θάζε απηή είλαη ε κεηαηξνπή ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ ζε 

πξνδηαγξαθέο απφδνζεο. ε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ηειηθή εηθφλα ηνπ ζρεδίνπ 

είλαη άγλσζηε πνπ ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε κε θαζνξηζκέλεο 

ζπλζήθεο. Ζ πξνζπάζεηα εδψ είλαη ε παξνρή εηζξνψλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 

αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο. Οη βειηηψζεηο πνπ γελλνχληαη ζε 

απηήλ ηελ θάζε παξέρνπλ νθέιε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. 

2. Πξνθαηαξθηηθή θάζε ζρεδηαζκνχ 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο απνζαθελίδνληαη νη θαζνξηζκέλεο ηδέεο-έλλνηεο 

θαη δίλεηαη αξρή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδίνπ φπνπ αλαπηχζζνληαη επαξθείο θαη 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε πνζνηήησλ θαη δαπαλψλ πνπ είραλ 

παξνπζηαζηεί ζην αξρηθφ πξφγξακκα. Απηή είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα νξηζκφ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφδνζεο ή γηα ηελ αλαζεψξεζε απηψλ αλ ρξεηάδεηαη. Ζ 

Αλάιπζε Αμίαο πνπ αλαιχεη απαηηήζεηο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ελαιιαθηηθά 

ζρέδηα κπνξεί λα θαηαιήγεη ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο παξέρνληαο βειηησκέλε αμία.  

3. Σειηθή θάζε ζρεδηαζκνχ 

ε απηή ηελ θάζε φιεο νη  πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη φια ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

είλαη έηνηκα φπνπ ε πξνζπάζεηα ηεο Αλάιπζεο Αμίαο ζπλήζσο είλαη πεξηνξηζκέλε 

θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ κε αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ. πλήζσο ζε 

απηή ηελ θάζε ν αλαζρεδηαζκφο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ νη 

εμνηθνλνκήζεηο δελ μεπεξλάλε ηα θφζηε. 

4. Φάζε θαηαζθεπήο 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο ε Αλάιπζε Αμίαο πξαγκαηνπνηεί κηα 

αλαζθφπεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ απαηηήζεσλ θαη βάδεη εληνιέο αιιαγψλ ζε 

πξνηεξαηφηεηα. Δπεηδή νη εληνιέο αιιαγψλ απμάλνπλ ην θφζηνο ζπκβνιαίνπ πξέπεη 

λα πξνζέρνληαη απφ ηελ νκάδα Αλάιπζεο Αμίαο γηα ηελ πξφιεςε ησλ κε αλαγθαίσλ 

ιεηηνπξγηψλ κε πξνζπάζεηα ηελ δηεπθφιπλζε αλαδήηεζεο ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα κεηψζνπλ ην θφζηνο. 

5. Φάζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  

ε απηή ηελ θάζε ην θφζηνο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν θαη ε κείσζε απηνχ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα κηθξφηεξνπ νιηθνχ θφζηνπο. Ζ Αλάιπζε Αμίαο ζε απηή ηελ θάζε 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αιιαγψλ πνπ δελ έγηλαλ πξηλ θαη κπνξεί λα θαηαιήγεη ζε 

εμνηθνλνκήζεηο κέζσ επέθηαζεο ηεο δσήο ελφο ζηνηρείνπ κε ηελ ρξήζε λέσλ πιηθψλ, 

λένπ ζρεδίνπ ή λέσλ δηεξγαζηψλ, κε ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ επηζθεπήο ή 

απαηηνχκελεο ελέξγεηαο θαη άιισλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

Κάζε έξγν πνπ επηηειείηαη κε έλα πξνγξακκαηηζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο απφ έλα κε πξνγξακκαηηζκέλν έξγν. Πνιινί ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ κηα 

πξνζέγγηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο Αλάιπζεο Αμίαο πνπ νλνκάδεηαη 

„Πξφγξακκα εξγαζίαο‟ (Job Plan). Σν πξφγξακκα έξγνπ είλαη κηα ζεηξά απφ αλαγθαίεο εξγαζίεο 
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πνπ πξέπεη λα εθηειεί ε νκάδα ην νπνίν πξνζθέξεη: Μηα κέζνδνο εθηέιεζεο ηεο κειέηεο απφ 

ηελ αξρή έσο ην ηέινο, έλαλ ηξφπν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ, δηαζθάιηζε 

θαηάιιειεο πξνζνρήο ζε φια ηα ζηνηρεία θαη γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα είραλ παξαιεθζεί 

θαη ηέινο, ινγηθφο μερσξηζκφο ηεο κειέηεο ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ, πξνυπνινγηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ.  

Σν πξφγξακκα έξγνπ αθνινπζεί κηα ηππηθή δηαδηθαζία απφ πέληε θάζεηο  νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

Φάζε 1- Πιεξνθνξία 

ηελ πξψηε θάζε ε νκάδα εξγαζίαο αλακέλεηαη λα έρεη κηα μεθάζαξε θαηαλφεζε ηνπ πξντφληνο 

ή ππεξεζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αμίαο ηνπ/ηεο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ην πξντφλ πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο θαη πξέπεη λα έρνπλ 

ηεθκεξησζεί κε απηά κέζα. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πξντφληνο ζα ήηαλ 

θαηάιιειε ε αλαδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο πέληε αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

1. Ση είλαη απηφ; 

2. Σ θάλεη απηφ ην πξντφλ; 

3. Ση πξέπεη λα θάλεη απηφ; 

4. Ση θνζηίδεη απηφ; 

5. Ση αμία έρεη απηφ; 

Δπεηδή ν θαζνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πξντφληνο είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηηο 

επφκελεο θάζεηο είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή φισλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξντφληνο. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο ε νκάδα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ 

αμία απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Φάζε 2- Τπφζεζε 

ε απηή ηελ θάζε ε νκάδα αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

βαζηθήο ιεηηνπξγίαο απηήο. Γειαδή πξέπεη λα δνζεί απάληεζε ζηελ εξψηεζε „΄Ση άιιν κπνξεί 

λα εθπιεξψζεη ηελ ιεηηνπξγία απηή;‟. Ζ απάληεζε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζα βνεζήζεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 
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1. Μπνξεί λα εμαιεηθζεί απηφ εληειψο; 

2. Μπνξεί λα εμαιεηθζεί  έλα θνκκάηη απφ απηφ; 

3. Μπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ δπν θνκκάηηα απφ απηφ; 

4. Τπάξρεη αληηγξαθή; 

5. Μπνξεί λα κεησζεί έλαο αξηζκφο απφ δηάθνξα ζηνηρεία: κήθνο, ρξψκα, είδνο ή πιηθφ; 

6. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηππνπνηεκέλν θνκκάηη ή εμάξηεκα; 

7. Μήπσο εθπιεξψλεη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη απαηηείηαη; 

8. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θζελφηεξα εμαξηήκαηα, πιηθά; 

Φάζε 3 – Αλάιπζε 

ε απηήλ ηελ θάζε ε νκάδα επηιέγεη απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηελ πην ππνζρφκελε ε 

νπνία ζα πξνρσξήζεη γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ηειεηνπνίεζε. Γηα ηελ επθνιία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε πξφηαζεο ε νκάδα κπνξεί λα απαληήζεη ζηηο 

αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

1. Θα ιεηηνπξγήζεη ε ηδέα; 

2. Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπλδπαζζεί κε ηηο άιιεο πξνηάζεηο; 

3. Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα εμνηθνλφκεζεο; 

4. Πνηεο είλαη νη επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή; 

5. Ση κπνξεί λα επεξεαζζεί; 

6. Πνηνο κπνξεί λα επεξεαζζεί; 

7. Θα είλαη ζρεηηθά εχθνιε ή δχζθνιε λα γίλεη αιιαγή; 

8. Θα ηθαλνπνηήζεη απηή ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ρξεζηψλ; 

ην ηέινο ηεο αλάιπζεο ε νκάδα πξέπεη λα μέξεη ηη θνζηίδεη θάζε ελαιιαθηηθή πξφηαζε θαη αλ ε 

θάζε κηα ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

Φάζε 4 – Αλάπηπμε 

ε απηήλ ηελ θάζε ε νκάδα εξγαζίαο πξνρσξάεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο επηιεγκέλεο 

πξφηαζεο ή πξνηάζεσλ. θνπφο είλαη λα θαηαιήμνπλ ζηηο πξνηάζεηο αιιαγήο γηα ηηο νπνίεο ε 

νκάδα πξέπεη λα αλαπηχζζεη πεηζηηθά ζηνηρεία-πιεξνθνξίεο, ζελάξηα εθαξκνγήο θαη ηελ 
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θαηάιιειε δνθηκή. Μεηά ηηο ελέξγεηεο απηέο ε νκάδα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε. 

Φάζε 5 – Παξνπζίαζε 

ηελ ηειεπηαία θάζε απηή ε νκάδα εξγαζίαο εηνηκάδεη κηα αλαθνξά γηα ηελ θαιχηεξε πξφηαζε 

καδί κε έλα πξφγξακκα δξάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Μεηά ηηο ελέξγεηεο απηέο ε νκάδα 

πεξηκέλεη ε Γηνίθεζε λα εγθξίλεη ην πξφγξακκα απηφ γηα ηελ πινπνίεζε. ε απηφ ζεκαληηθή 

είλαη ε χπαξμε ησλ αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ κε ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

πξντφληνο, φηη νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο είλαη νινθιεξσκέλεο θαη ζίγνπξεο, νη πηζαλέο 

εμνηθνλνκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ έγθαηξε αλάιπζε θφζηνπο θαη νη αιιαγέο είλαη εθηθηέο.  

Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο Αλάιπζεο Αμίαο κηα εξψηεζε πνπ ζέιεη 

απάληεζε ζα ήηαλ απφ πνπ πξέπεη λα αξρίζεη ε αλάιπζε. Σν αληηθείκελν αλάιπζεο ζε ηδαληθή 

πεξίπησζε ζα ήηαλ νιφθιεξν ην πξντφλ αιιά ζε πνιχπινθα πξντφληα απηφ ζα απαηηνχζε πνιχ 

ρξφλν θαη θφζηνο. Πάλησο, ε εθαξκνγή πξέπεη λα βαζηζηεί ζε έγθαηξε αλάιπζε θφζηνπο-

σθέιεηαο.  Όπσο αλαθέξεη ν Arthur Garratt  ην αληηθείκελν αλάιπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηα 

δηάθνξα επίπεδα ηνπ πξντφληνο αξρίδνληαο απφ ηελ θνξπθή θαη πξνρσξψληαο πξνο ηα θάησ κε  

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζε θάζε επίπεδν, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Δπίπεδν 1 – Οιφθιεξν ην πξντφλ (εθηφο παξαγσγήο) 

Απφθηεζε πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ιεηηνπξγηψλ, αθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 

(Job Plan) θαη παξνρή ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ 

Δπίπεδν 2 – Τπάξρνλ πξντφλ (ζηελ παξαγσγή) 

Καζνξηζκφο ιεηηνπξγηψλ, αθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, παξνρή ελαιιαθηηθψλ 

ζρεδίσλ  

Δπίπεδν 3 – Τπν-ζπλαξκνιφγεζε ή ιεηηνπξγηθή πεξηνρή πςεινχ θφζηνπο 

Καζνξηζκφο ιεηηνπξγηψλ, αθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, παξνρή ελαιιαθηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηελ  ππν-ζπλαξκνιφγεζε 

Δπίπεδν 4 – Σκήκα εμαξηήκαηνο 
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Καζνξηζκφο ιεηηνπξγηψλ, αθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, παξνρή ελαιιαθηηθψλ 

ζρεδίσλ  

Δπίπεδν 5 – Σκήκα εμαξηήκαηνο 

Αλάιπζε ζε επίπεδν πιηθψλ, εξγαζίαο θαη ζηαζεξψλ εμφδσλ. Δμέηαζε ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ, 

πξνκεζεπηψλ ή κεζφδσλ παξαγσγήο θηι. Παξνρή κεζφδνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή 

πξνκήζεηαο. 

ην πξψην επίπεδν ηεο αλάιπζεο νη ιεηηνπξγίεο αλαιχνληαη πξνζεθηηθά θαη εηο βάζνο φπνπ 

κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ νηθνλνκηθέο ιχζεηο θαη απνηειεί νπζηαζηηθά ην επίπεδν πνπ γίλνληαη 

ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο. Όζν πξνρσξάεη ε αλάιπζε ηφζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη πεξηνξηζκνί. 

Πηζαλέο εμνηθνλνκήζεηο κεηψλνληαη  αιιά ε πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ ηδεψλ απμάλεηαη. Ζ 

γεληθή ζπκβνπιή εδψ πνπ δίλεηαη είλαη ε έλαξμε ηεο αλάιπζεο απφ ην θνξπθαίν επίπεδν κηα 

πνπ ε αλάιπζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ είλαη πην εχθνιε, αιιά πάλησο ε απφθαζε απηή 

εμαξηάηαη απφ ην πξντφλ θαη ηελ θχζε ηνπ.  

 

Δμέιημε θαη επίδξαζε ηεο Αλάιπζεο Αμίαο ζηελ θαηλνηνκία 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ηεο Αλάιπζεο Αμίαο έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη ε 

επίδξαζή ηεο ζηηο θαηλνηνκίεο. ε απηφ αλαθέξζεθαλ κε κηα έξεπλα νη C.I. Jay θαη  P.A. Bowen 

(2015) φπνπ κειέηεζαλ ηελ εμέιημε ηεο ηερληθήο θαη ηελ επίδξαζε ζηηο θαηλνηνκίεο ζηνπο 

νξγαληζκνχο. Καηά ηελ εμέιημε ηεο ηερληθήο σο ηψξα απηή δηαηεξεί ηξηο βαζηθέο έλλνηεο: 

ιεηηνπξγίαο, δηαιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαη ηεο δνκεκέλεο δηεξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηεο έρεη 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ αλάιπζε δηεξγαζηψλ, νξγαλσζηαθή αιιαγή σο θαη ηνλ 

ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. ην επίπεδν ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ε ηερληθή έρεη ηνλ 

ξφιν ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα λα παξέρνπλ ζηξαηεγηθά νθέιε. Δπίζεο, 

εμεηάδνληαη νη πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ηεο ηερληθήο κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ράξηεο θαη balanced 

scorecard. ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ζπλερίδεηαη λα αλαπηχζζεηαη θαη 

αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο πεξηνρψλ ρακειήο αμίαο, κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

ρξήζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αλάπηπμεο λέσλ ηξφπσλ εθηέιεζεο θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ. ε 
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ηέηνηεο εμειίμεηο ε ηερληθή ζπλερίδεηαη λα αλαπηχζζεηαη απνηειψληαο κηα ηζρπξή ηερληθή γηα 

ηελ επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε. 

Οη ζπγγξαθείο κίιεζαλ θαη γηα ηηο θαηλνηνκίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζεη ε Αλάιπζε 

Αμίαο. Γηα απηφ αμηνπνίεζαλ ην κνληέιν ηνπ Cooper πνπ απνηειείηαη απφ ηξηο ακνηβαία 

απνθιεηφκελεο δηαζηάζεηο: 

 Πξνϊόλ-δηεξγαζία – φπνπ ην πξντφλ είλαη ην φθεινο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε θαη ε δηεξγαζία 

αθνξά ηηο αιιαγέο (process change) πνπ δελ επεξεάδεη άκεζα ην πξντφλ αιιά αιιάδεη ηνλ ηξφπν 

πνπ απηφ παξάγεηαη.  

Γηνηθεηηθή-ηερλνινγηθή – αθνξά ηελ ζρέζε ηεο αιιαγήο κε ηελ θχξηα εθξνή ελφο νξγαληζκνχ. 

Γηα λα είλαη κηα θαηλνηνκία ηερλνινγηθή ε αιιαγή πξέπεη λα έρεη αξθεηή επίδξαζε ζην πξντφλ ή 

ηελ ππεξεζία κηαο επηρείξεζεο, ελψ νη Γηνηθεηηθέο αιιαγέο αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο πνιηηηθήο, 

ρξήζε νξγαλσζηαθψλ πφξσλ θαη ηελ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηεο επηρείξεζεο.  

Απμαλόκελε-ξηδνζπαζηηθή – αθνξά ηνλ βαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη δνκηθήο αιιαγήο ιφγσ 

θαηλνηνκηψλ. Οη απμαλφκελεο αιιαγέο αθνξνχλ κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αιιάδεη, ελψ νη 

ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο αθνξνχλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο 

ή ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνδψζεη κε ηελ λέα ηερλνινγία. 

Οη ζπγγξαθείο εμέηαζαλ δηάθνξεο εθαξκνγέο Αλάιπζεο Αμίαο φπνπ ν ζηφρνο ήηαλ εθηίκεζή 

ηεο σο έλα εξγαιείν γηα ηηο θαηλνηνκίεο. Οη εθαξκνγέο ή κειέηεο πεξηπηψζεσλ ηεο ηερληθήο 

επηιέρηεθαλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαηαρζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Υξεζηκνπνηήζεθε κηα κέζνδνο πνπ νλνκάδεηαη „Φπζηθή Γελίθεπζε‟ 

(Naturalistic generalization) φπνπ ν ζηφρνο είλαη ε αλαγλψξηζε ζπιινγψλ ησλ εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ έηζη ψζηε λα βξεζεί κηα ζρεηηθή έλλνηα. Με ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ  Cooper γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηχπνπ ηεο θαηλνηνκίαο αλαγλσξίζηεθαλ νη εμήο θαηεγνξίεο θαηλνηνκηψλ κε 

ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε απμαλφκελεο θαη ξηδνζπαζηηθέο. 
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Πίλαθαο 3.1. Καηάηαμε ησλ εθαξκνγώλ ζε  όξνπο απμαλόκελεο θαη ξηδνζπαζηηθήο 

θαηλνηνκίαο 

Καηεγνξία Γηνηθεηηθή Σερληθή 

Απμαλόκελε θαη πξντόλ 0 11 

Απμαλόκελε θαη δηεξγαζία 12 3 

Ρηδνζπαζηηθή θαη πξντόλ 0 6 

Ρηδνζπαζηηθή θαη δηεξγαζία 2 1 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Αλάιπζε Αμίαο εμειίρζεθε απφ κηα κεζνδνινγία ζε κηα ζεηξά 

πξνζεγγίζεσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο  ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ 

θαηαζηάζεσλ. Δίλαη κηα έλδεημε φηη ε έκθαζε ζηελ αμία ελζσκαηψλεηαη ζηελ δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη σο παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ηεο ζηνπο ηξαηεγηθνχο 

ράξηεο θαη ζην κνληέιν Balanced Scorecard. Πξηλ δπν δεθαεηίεο ε έλλνηα αμία ή Αλάιπζεο 

Αμίαο ραξαθηεξηδφηαλ κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο (job plan) γηα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο ηερληθήο, ελψ ηψξα απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

Ζ Αλάιπζε Αμίαο έρεη εθαξκνζηεί πνιιέο θνξέο θαη έρεη απνδείμεη ηελ ρξεζηκφηεηα γηα ηελ 

κείσζε θφζηνπο. Μηα έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε γηα ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο δηάθνξσλ 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ απνδεηθλχεη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο  

Αλάιπζεο Αμίαο ζηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Απηή ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνλ Hongyi Sun Yangyang Zhao Hon Keung Yau  κε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Έξεπλαο 

Παγθφζκηαο   Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο (IMSS), φπνπ είραλ ζπκκεηάζρεη 700 επηρεηξήζεηο απφ 

δηάθνξεο ρψξεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

έρεη ζρεδηαζηεί εξσηεκαηνιφγην αληίγξαθα ηνπ νπνίνπ είραλ ζηαιεί ζηηο ζπκκεηέρνπζεο  

επηρεηξήζεηο ζε πνιιέο ρψξεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα. ην εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλνληαη 300 κεηαβιεηέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή, πξαθηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ηελ απφδνζε. Ζ έξεπλα απηή επηθεληξψλεηαη ζηηο θηινζνθίεο πνηφηεηαο θαη ζηα εξγαιεία 

πνηφηεηαο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Ζ ππφζεζε 

απηή κεηξηέηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα 1-5 απφ „Καζφινπ‟ σο „Πάξα πνιχ‟ φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ  πίλαθα 3.2 φπνπ καο ελδηαθέξεη ε ηέηαξηε ππφζεζε ηεο Αλάιπζεο Αμίαο 
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ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο. Δπεηδή ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο πξντφλησλ δηαθέξεη απφ πξντφλ 

ζε πξντφλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε πνζνζηηαία αιιαγή ζηελ ηαρχηεηα γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ 

ζπζρέηηζε Pearson (Pearson correlation). Ο πίλαθαο 4.1 δείρλεη ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο 

θάζε ππφζεζεο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο φπνπ καο ελδηαθέξνπλ κφλν ν ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ QFD θαη ηεο Αλάιπζεο Αμίαο κε ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο  πξντφλησλ 

(Τ4,Τ5).  

Πίλαθαο 3.2. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο πξσηνγελνύο έξεπλαο  

  SNPD Test Results 

Τ1 TQM 0.15 Accepted 

Τ2 Team 0.14 Accepted 

Τ3 CI - Rejected 

Τ4 VA 0.14 Accepted 

Τ5 QFD 0.15 Accepted 

 

Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ QFD θαη Αλάιπζεο Αμίαο κε ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο 

πξντφλησλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φηαλ παίξλνπλ ηηκέο πάλσ απφ 0.01 (r>0.01).  Όπσο 

βιέπνπκε απφ ηνπο ππνινγηζκνχο νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ QFD θαη ηεο Αλάιπζεο Αμίαο 

κε ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο πξντφλησλ πήξαλ ηηκέο r= 0.15 (p<0.01), r=0.14 (p<0.01) 

αληίζηνηρα, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

 

3.2 Υαξηνγξάθεζε Ρνήο Αμίαο (Value Stream Mapping)  

Έλα εξγαιείν πνπ είλαη ρξήζηκν θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ είλαη ε Υαξηνγξάθεζε Ρνήο Αμίαο (Value Stream Mapping). Ζ ΥΡΑ είλαη έλα 

εξγαιείν ηεο Ληηήο δηνίθεζεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο δξαζηεξηνηήησλ κηαο  δηεξγαζίαο. Ζ ΥΡΑ άξρηζε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζηα 1960-70 ζηελ Toyota θαη είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 
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εμάιεηςε ησλ ζπαηάισλ ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα κε ηελ απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα 

εηδηθφ δηάγξακκα ξνήο. Οη ζπαηάιεο ζε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

Ληηήο παξαγσγήο φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί είλαη: 

1.  Τπεξπαξαγσγή 

2.  Αλακνλή (δηαζέζηκνο ρξφλνο) 

3.  Πεξηηηέο κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο 

4.  Τπεξεπεμεξγαζία 

5.  Πιενλάδνληα απνζέκαηα 

6.  Πεξηηηέο θηλήζεηο 

7.  Διαηηψκαηα 

Η ΧΡΑ θαηεγνξηνπνηεί ηηο δηεξγαζίεο ελφο ζπζηήκαηνο ζε δηεξγαζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη 

ζε δηεξγαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία. Γεληθά, ζε έλα εζσηεξηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα 

ππάξρνπλ ηξηο ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη θαη είλαη: 

1. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία 

2. Αλαγθαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία 

3. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία 

Οη δξαζηεξηφηεηεο  πξψηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ κε αλαγθαίεο ελέξγεηεο (ζπαηάιεο) νη 

νπνίεο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο δελ πξνζζέηνπλ αμία 

αιιά είλαη απαξαίηεηεο θαη δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ αιιά κπνξνχλ ηξνπνπνηεζνχλ πνπ 

απαηηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Σέινο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

θχξηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηηο πξψηεο χιεο ζε έηνηκα πξντφληα θαη απηέο ε 

κεηαηξνπή δελ κπνξεί λα γίλεη, επνκέλσο, νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα εζηηαζηνχλ ζηελ αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ο Jones (1995) έρεη κεηνλνκάζεη ηηο 7 ζπαηάιεο ηεο ιηηήο 

παξαγσγήο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαλνκήο κεηά ηελ αγνξά. Οη  ζπαηάιεο απηέο φπσο αλαθέξεη 

απηφο είλαη  νη εμήο: 

1. Γξεγνξφηεξνο ξπζκφο (παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θηι) απφ ηνλ αλαγθαίν  

2. Αλακνλή 

3. Μεηαθνξά 
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4. Δπεμεξγαζία 

5. Τπεξβνιηθά απνζέκαηα 

6. Με αλαγθαίεο θηλήζεηο 

7. Γηφξζσζε ιαζψλ 

Ζ ΥΡΑ είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο εηθφλεο ή ζχκβνια γηα ηελ 

παξνπζίαζε θάζε ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αιπζίδαο αμίαο (ρήκα 1). Όιε ε δηαδηθαζία 

εζηηάδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο (tact time) κε ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο 

ησλ απνζεκάησλ πνπ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη ρξήζε ηνπο κε πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

ρήκα 3.1. ύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ΥΡΑ 

Πειάηεο/Πξνκεζεπηήο Απφζεκα Γηεξγαζία
Έιεγρνο 

Παξαγσγήο

Καλκπάλ 

Παξηίδαο

Απφζπξζε 

Παξηίδαο

Μεηαθνξά 

θνξηεγνχ

Σαρπδξνκείν 

θαλκπάλ

Σκήκα 

Υξνλνινγίνπ

Καλκπάλ 

Παξαγσγήο

Κλακπάλ 

Απφζπξζεο
Πίλαθαο 

Γεδνκέλσλ

Υεηξνθίλεηε 

Πιεξνθνξία
Ζιεθηξνληθή 

Πιεξνθνξία
Βειάθη Ώζεζεο Βειάθη Φνξηίνπ/

Μεηαθνξάο
Φπζηθή έιμε

πλνιηθφ 

Υξνλνιφγην

 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ησλ ζπαηάισλ ζηηο δηαδηθαζίεο νη Peter Hines θαη Nick Rich 

(1997) πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε ελφο ζπλφινπ εξγαιείσλ απφ ηα νπνία ηα δπν είλαη λέα, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη ίδηνη. Σα εξγαιεία απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

ζπζρέηηζε  (Υακειή, Μέηξηα, Ηζρπξή) γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θάζε ζπαηάιεο θαη απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ εμήο πίλαθα. 

 

 

 



 

 
66 

 

Πίλαθαο 3.3. Δξγαιεία γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη εμάιεηςε ζπαηάισλ  

Δξγαιείν Υαξηνγξάθεζεο

Υαξηνγξάθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο 

δηεξγαζίαο

Μήηξα 

αληίδξαζεο 

αιπζίδαο 

δηαλνκήο

Υσλί 

παξαγσγηθήο 

πνηθηιίαο

Υαξηνγξάθεζε 

θίιηξνπ 

πνηφηεηαο

Υαξηνγξάθεζε 

ελίζρπζεο 

δήηεζεο

Αλάιπζε 

Απφθαζεο

Αμία θπζηθήο 

έληαζεο,δνκήο 

παηάιεο/Γνκή

Τπεξπαξαγσγή

Αλακνλή

Πεξηηηέο 

Μεηαθνξέο

Τπεξεπεμεξγαζία

Απνζέκαηα

Πεξηηηέο θηλήζεηο

Διαηηψκαηα

Οιηθή δνκή

Υ Μ Υ Μ Μ

Τ Τ Υ Μ Μ

Τ Υ

Τ Μ Υ Υ

Μ Τ Μ Τ Μ Υ

Τ Υ

Υ Τ

Υ Υ Μ Υ Τ Μ Τ

Τ = Τςειή ζπζρέηηζε θαη ρξεζηκφηεηα

Μ =Μέηξηα ζπζρέηηζε θαη ρξεζηκφηεηα

Υ = Υακειή ζπζρέηηζε θαη ρξεζηκφηεηα
 

ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο ΥΡΑ, απηή αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ πέληε θάζεηο πνπ 

εθηεινχληαη απφ κηα νκάδα εξγαζίαο. Οη θάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ 

είλαη νη αθφινπζεο.  

1. Δπηινγή ηνπ πξντφληνο, δηεξγαζίαο 

2. Υαξηνγξάθεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 

3. Υαξηνγξάθεζεο ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο  

4. Καζνξηζκφο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζηψλ 

5. Δπίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ζρεδίνπ 

Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη κηα απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

δηεξγαζίαο ζε έλα δηάγξακκα ξνήο φπσο εθηεινχληαη ζήκεξα. Όζνλ αθνξά ηελ ραξηνγξάθεζε 

ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ε ιηηή παξαγσγή νξίδεη πψο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απηφο ν 

ράξηεο. 
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 Ο ξπζκφο παξαγσγήο πξέπεη λα επηβάιιεηαη απφ ηελ δήηεζε ηνπ πξντφληνο. Ο κέζνο 

ρξφλνο κεηαμχ ηεο έλαξμεο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο πξντφληνο θαη ηεο επφκελεο 

κνλάδαο (Tact time) εθθξάδεη ηνλ ξπζκφ απηφ. 

 χζηαζε κηαο ζπλερνχο ξνήο φπνπ είλαη δπλαηφ 

 Απαζρφιεζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο βαζηζκέλν ζηηο θαζεκεξηλέο πσιήζεηο ( Pull 

system), κεηαμχ ησ δηάθνξσλ θέληξσλ εξγαζίαο φηαλ ε ζπλερήο ξνή είλαη αδχλαηε. 

 Μφλν κηα δηεξγαζία (pacemaker process) πξέπεη λα θάλεη εληνιή παξαγσγήο δηάθνξσλ 

εμαξηεκάησλ, ππεξεζηψλ, ε νπνία νξίδεη ηνλ νιφθιεξν ξπζκφ  ξνήο αμίαο. Σα 

εμαξηήκαηα παξάγνληαη κε ηελ ζεηξά „πξψηνο κπήθε πξψηνο βγήθε‟ (FIFO) θαη ε 

παξαγσγή αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο θπξίαξρεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζε κείγκα θαη πνζφηεηα. 

  Βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο φιεο ηεο δηεξγαζίαο. ρέδηα, φπσο κέζνδνη εξγαζίαο 

θαη βειηηψζεηο θχθινπ ρξφλνπ, βειηίσζε ρξφλνπ κεηαηξνπήο θαη ε δηαρείξηζε 

ζπληήξεζεο πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηελ νκάδα ηεο ΥΡΑ. 

Γηα ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο ΥΡΑ έρνπλ αλαθεξζεί θαη νη Satish Tyagi et al (2015) νη 

νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηηο θάζεηο εθαξκνγήο κε ηελ εζηίαζε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εθξνέο 

απηψλ. Οη θάζεηο θαη νη ζηφρνη ηεο θάζε θάζεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ζρήκα. 

ρήκα. 3.2. Δθαξκνγή ηεο ΥΡΑ θαη  ζηόρνη ησλ θάζεσλ ηεο 

Υάξηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο 

Αξρηθή 

αλάιπζε

Υάξηεο κειινληηθήο 

θαηάζηαζεο 

Γεκηνπξγία ζρεδίνπ γηα 

ηελ επίηεπμε κειινληηθήο 

θαηάζηαζεο

Πείξακα

ΔΔΑ 

(PDCA)

Αλαγλψξηζε  πξνβιεκαηηθψλ 

ζεκείσλ  θαη ησλ δηεξγαζηψλ 

γηα βειηίσζε

Ζ βάζε ηεο κειινληηθήο 

θαηάζηαζεο

Γεκηνπξγία ξνήο κέζσ 

εμάιεηςεο ζπαηάισλ

Σν ζρέδην δξάζεο 

πεξηιακβάλεη επζχλεο θαη 

ρξφλν

Ο ζηφρνο είλαη ν 

πεηξακαηηζκφο
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Ζ ΥΡΑ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη έρεη απνδείμεη ηελ 

ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ησλ ζπαηάισλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ησλ δηάθνξσλ δηεξγαζηψλ. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή έρεη γίλεη απφ ηνλ  

νξγαληζκφ ABC ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο, ελέξγεηαο, θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

εθαξκνγή έρεη δηεμαρζεί ζε κηα εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ελέξγεηαο κε 200000 

εξγαδφκελνπο ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 ρψξεο. Ζ εηαηξία παξάγεη κηα πνηθηιία αεξηνζηξνβίινπ 

κε κεξίδην αγνξάο 40%. Λφγν ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ησλ αεξηνζηξνβίισλ θαηά 40% ε 

εηαηξία πξνγξακκάηηζε λα αλαπηχμεη θαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή γηα έλα είδνο ηνπ 

αεξηνζηξνβίινπ ( GT variant X) θαηά 2,5 – 3%. Σν ζελάξην απηφ αζθεί κηα έληνλε πίεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο γηα απνθπγή φπνησλ απεηιψλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

ζρεηηθά κε ην ρακειφ θφζηνο θαη ρξφλν. Ζ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο έρεη 

δηάξθεηα απφ 4-5 ρξφληα. Έηζη ε εηαηξία ζέιεη λα κεηψζεη ηνλ ρξφλν αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο 

γηα λα μεπεξάζεη ηνπο αληαγσληζηέο απμάλνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ ε εηαηξία εξεπλά, αλαπηχζζεη θαη εθκεηαιιεχεη εξγαιεία θαη κεζφδνπο έλα απφ 

ηα νπνία  είλαη ε ΥΡΑ. Ζ ΥΡΑ ρξεζηκνπνίεζε ε εηαηξία γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ησλ 

ζπαηάισλ θαη κε αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ  ραξηνγξάθεζε θαη αλέιπζε ηελ 

ηξέρνπζα ξνή ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ αεξηνζηξνβίινπ ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηνηηθή 

έξεπλα (ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο, έγγξαθα θαη αξρεία) . Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ έμη κελψλ 

ζπγθεληξψζεθαλ πνιιέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ρξήζηεο 

ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. ηελ ζπλέρεηα γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο ηνπ αεξηνζηξνβίινπ 

δηεμάρζεθε έλαο θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ γηα ηελ 

επίηεπμε κειινληηθήο θαηάζηαζεο. Ζ κειινληηθή θαηάζηαζε είλαη ε εθξνή ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αιιαγψλ γηα ηα θελά, πξνβιήκαηα πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηελ αξρή. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πέηπρε ε εηαηξία κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα .... Όπσο θαίλεηαη  
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Πίλαθαο 3.4. ύγθξηζε ζηνηρείσλ ηεο ηξέρνπζαο θαη κειινληηθήο θαηάζηαζεο θαη 

βειηίσζε 

Αξηζκφο Κξηηήξηα Σηκέο ηεο ΣΚ Σηκέο ηεο ΜΚ Αιιαγέο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

πλνιηθφο αξηζκφο βεκάησλ 48 29 19

Αξηζκφο βεκάησλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία 10 15 5

Πνζνζηφ βεκάησλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία 25% 52% 27%

πλνιηθφο ρξφλνο ζην ζχζηεκα

Υξφλνο πξνζηηζέκελεο αμίαο

Πνζνζηφ ρξφλνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο

πλνιηθφο ρξφλνο αλακνλήο

πλνιηθφο αξηζκφο κεηαθνξάο

πλνιηθφο αξηζκφο επαλαιήςεσλ

πλνιηθφο αξηζκφο ινγηζκηθνχ 

620 κέξεο

122.5 κέξεο

21%

272 κέξεο

87

17

11

210 κέξεο

122.5 κέξεο

71%

30 κέξεο

23

8

9

410 κέξεο

0

50%

242 κέξεο

64

9

2

Πεγή: Satish Tyagi et al (2015) 

Μηα άιιε κειέηε πεξίπησζεο απνδεηθλχεη ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ. Απηήλ ηελ 

θνξά ε κειέηε  δηεμάρζεθε ζε κηα εηαηξία πνπ παξάγεη πιαζηηθά πξντφληα γηα ηνλ ηαηξηθφ 

θιάδν. Ζ εηαηξία έρεη νξίζεη ηνπο θχξηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018. Οη δείθηεο απφδνζεο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

δηεξγαζηψλ, ηελ δηαλνκή θαη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ κειέηε απηή επηθεληξψζεθε ζηνλ 

ηνκέα δηαλνκήο θαη αλαιχνληαη νη δείθηεο φπσο: Υξφλνο δηαλνκήο (lead time), ζπλνιηθφο ρξφλνο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, δειαδή ηνπ ρξφλνπ 

δηαλνκήο, εληνπίζηεθε φηη ν ρξφλνο είλαη 296 κέξεο. Οξίζηεθε ζηφρνο  ηνπ ρξφλνπ δηαλνκήο πνπ 

είλαη 96 κέξεο. Μεηά ηελ αλάιπζε  κέζσ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη 5Ws ε νκάδα εξγαζίαο  

αλαγλψξηζε ηα αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξφηεηλε ιχζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πίλαθα 123. 
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Πίλαθαο 3.5. Αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα, ηα αηηία ησλ πξνβιεκάησλ, πηζαλέο ιύζεηο 

Αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα  Αξρηθά αηηία Πξνηάζεηο βειηίσζεο 

Αθαηάιιειε ζχιιεςε 

δηαλνκήο 

Αλεπαξθήο δηεπζέηεζε 

ειέγρνπ ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

Μεγάιε πνζφηεηα 

απνζεκάησλ ζηελ αιπζίδα 

δηαλνκήο 

Δθαξκνδφκελν αιιά κε 

απαηηνχκελν  ζχζηεκα 

ηξέρνπζαο δήηεζεο (pull 

system)  ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

εηαηξίαο 

Δθαξκνγή απζηεξψλ 

πξνζεζκηψλ γηα ηελ ιχζε 

εκπνδίσλ πξψησλ πιψλ 

Ύπαξμε παιαηψλ 

απνζεκάησλ 

Αθαηάιιειε δηεπζέηεζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Γεκηνπξγία εηδηθήο 

αλαθνξάο ΥΡΑ γηα ηελ 

ειηθία  ησλ απνζεκάησλ 

θάζε πξντφληνο 

Δθαξκνγή Pull ζπζηήκαηνο 

κέζσ ζπζηήκαηνο Knaban 

Αξηζκεηηθή παγίδα ζηα 

έγγξαθα „θχξησλ δεηθηψλ 

απφδνζεο‟ 

Δπέλδπζε κφλν ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

Υηίζε θέληξνπ δηαλνκήο 

θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο 

 

Οη πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο δηαηξνχληαη ζε ηξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Απιή απμεηηθή βειηίσζε κε κηθξέο επελδχζεηο 

 Πεξηζζφηεξν δχζθνιεο βειηηψζεηο κέζα ζε ηξέρνλ ζχζηεκα δηαλνκήο 

 Ρηδηθή βειηίσζε δηεξγαζηψλ 

ηνλ πίλαθα 1234 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΥΡΑ θαη ηεο δηαθνξάο 

ηεο ηξέρνπζαο θαη κειινληηθήο θαηάζηαζεο. Όπσο βιέπνπκε ε εηαηξία πέηπρε ηνλ ζηφρν ηεο θαη 

ν ρξφλνο δηαλνκήο ελψ  ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξνζηηζέκελεο αμίαο έκεηλε ακεηάβιεηνο αιιά ν 

δείθηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απμήζεθε θαηά 200%.   
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Πίλαθαο 3.6. ύγθξηζε ηξέρνπζαο θαη κειινληηθήο θαηάζηαζεο  

 Αξρηθή ηηκή Νέα ηηκή Βειηίσζε (%) 

πλνιηθφο ρξφλνο 

δηαλνκήο 

296,36 κέξεο 96,00 κέξεο 208,7% 

πλνιηθφο ρξφλνο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

79,83 δ.ιεπηά 79,83δ.ιεπηά 0% 

Γείθηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

0,000312% 0,000963% 208,7% 

Πεγή: Tomas Rohac et al (2014) 

Όπσο θαίλεηαη ε βειηίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε εηαηξία εμνηθνλφκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πην απνηειεζκαηηθά. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη έσο θαη ηελ εκέξα ηεο έξεπλαο νη ηξηο βειηηψζεηο γηα ην πξνζσπηθφ, απζηεξή 

πξνζεζκία θαη εηδηθή αλαθνξά ΥΡΑ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί.  

ην πιαίζην ηεο ΥΡΑ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθεξζεί έλα λέν εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη 

Πνηφηεηα Υαξηνγξάθεζεο Ρνήο Αμίαο πνπ έρεη  βάζε  ηελ ΥΡΑ θαη έρεη παξνπζηαζηεί απφ 

Benjamin Heafner et al (2014). Σν εξγαιείν είλαη έλα κνληέιν δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκπιεξψλεη 

ηελ ΥΡΑ κε εηδηθά ζηνηρεία πνηφηεηαο, ζπζηεκαηηθά αλαιχνληαο θαη βειηηψλνληαο ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηελ αιπζίδα δηεξγαζηψλ. Δθηφο ησλ δηεξγαζηψλ θαη ξνήο πιηθψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ειαηησκαηηθά θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο. Με βάζε απηψλ αμηνινγείηαη ε 

θαηάζηαζε ειέγρνπ πνηφηεηαο  ζε φιε ηελ αιπζίδα ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα θαη θφζηνο 

πνηφηεηαο. Όπσο ζηελ ΥΡΑ έηζη θαη ζην εξγαιείν απηφ ε αμία νξίδεηαη σο ην αληίζεην ηεο 

ζπαηάιεο. Λφγσ ηεο εηδηθήο εζηίαζεο ζηελ πνηφηεηα ε κείσζε ησλ ειαηησκάησλ σο έλα είδνο 

ζπαηάιεο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία. Σν 

εξγαιείν ΠΥΡΑ έρεη ηέζζεξηο θάζεηο εθαξκνγήο νη νπνίεο είλαη 

1. Δηνηκαζία 

1.1 Δπηινγή πξντφληνο 

1.2 Γλψζε, αλαγλψξηζε δηεξγαζίαο 

1.3 ηφρνη πνηφηεηαο π.ρ. κείσζε ειαηησκάησλ 

2. Αλάιπζε πνηφηεηαο ξνήο αμίαο 
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3. ρεδηαζκφο πνηφηεηαο ξνήο αμίαο 

4. Δθαξκνγή 

Με κηα πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζε κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε θιάδνπ 

ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο είδνπο θιηκαηηζηηθνχ θαη πεξηγξάθνπλ ηηο θάζεηο, ηα κεγέζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία. ηελ πξψηε θάζε γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο ηεο δηεξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο SIPOC-Diagram Ο ζηφρνο ήηαλ ε αχμεζε πνηφηεηαο κε ηαπηφρξνλε 

κείσζε θφζηνπο πνηφηεηαο. ηελ  δεχηεξε θάζε κεηά ηελ αλάιπζε θαη απφθηεζε πιεξνθνξηψλ 

ηεο δηεξγαζίαο απφ ην ηκήκα πνηφηεηαο νξίζηεθαλ νη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο. Οη δείθηεο απηνί 

είλαη: 

ΑΔ - Αξηζκφο Διαηησκαηηθψλ 

ΔΑΔ - Διάηησκα αλά εθαηνκκχξην  

ΚΠ – Κφζηνο Πξφιεςεο 

ΚΔ – Κφζηνο Διέγρνπ 

ΚΓ – Κφζηνο Γηφξζσζεο 

ΚΔι – Κφζηνο Διαηησκάησλ 

ΚΑ – Κφζηνο Αλάθηεζεο 

 ηελ Σξίηε θάζε κέζσ ηνπ εξγαιείν FMEA βξέζεθαλ δπν θχξηεο δηεξγαζίεο βάζε ηνπ RPN 

(Risk Priority Number) θαη νη κεηαγελέζηεξεο αιιαγέο ή βειηηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

δηεξγαζίεο απηέο γηα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ειαηησκάησλ θαη κείσζε ησλ 

εξγαζηψλ δηφξζσζεο. Μεηά ηελ εθαξκνγή κε ηελ ζχγθξηζε ηεο ηξέρνπζαο θαη κειινληηθήο 

θαηάζηαζεο ζεκεηψζεθαλ νη εμήο βειηηψζεηο. 
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ρήκα 3.3. Βειηηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ΠΥΡΑ 

πλνιηθφο ΑΔ:

3331

πλνιηθφ ΔΑΔ:

646

πλνιηθφο ΑΔ:

2758
-573

-244

πλνιηθφ ΔΑΔ:

402

πλνιηθφ ΚΔ:

3.293,92 € 

πλνιηθφ 

ΚΓ+ΚΔι:

5.647,25€ 

πλνιηθφ ΚΠ:

0€ 

πλνιηθφ ΚΓ:

0€ 

πλνιηθφ 

Κφζηνο 

Πνηφηεηαο:

8.941,17€ 

-1464

πλνιηθφ ΚΔ:

3.885,48 € 

πλνιηθφ 

ΚΓ+ΚΔι:

3.342,15€ 

πλνιηθφ ΚΠ:

250€ 

πλνιηθφ ΚΓ:

0€ 

πλνιηθφ 

Κφζηνο 

Πνηφηεηαο:

7.477,62€ 

 

Πεγή: Benjamin Heafner et al (2014) 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο 

θιεηδηά: 

 Ύπαξμε νκάδαο έηνηκε λα αλαιακβάλεη ξφινπο ζε ζρέζε κε φ,ηη ζπκβνπιεχεη ε 

ηερληθή ΥΡΑ 

 Ζ αλάγθε εκπινθήο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη δείρλνληαο φηη ην 

ζρέδην είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε 

 Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ησλ θάζεσλ ηεο ΥΡΑ  

 Ύπαξμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε, ζχγθξηζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ξνή παξαγσγήο πνπ επηηαρχλεη ηελ 

δηαδηθαζία απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 εκαληηθφηεηα εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο κε ζθνπφ λα είλαη ηθαλή λα πεηχρεη 

πεξηζζφηεξν θηιφδνμε ραξηνγξάθεζε κειινληηθήο θαηάζηαζε. 
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3.3 Αλάιπζε εκείσλ Απνηπρηώλ θαη Απνηειέζκαηνο (Failure Mode and 

Effects Analysis -FMEA) 

Έλα άιιν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ είλαη ην FMEA. Ζ εθαξκνγή ηνπ FMEA μεθίλεζε κεηά ηνλ 1949 ζηνλ αεξνλαπηηθφ 

ηνκέα ησλ ΖΠΑ κε ζθνπφ λα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ θάζεσλ  ζρεδηαζκνχ θαη  παξαγσγήο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην εξγαιείν 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ζηηο ΖΠΑ, Ηαπσλία θαη ηελ 

Δπξψπε. Σν FMEA πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνπηζηία θαη 

αζθάιεηα γηα απιά θαη πνιχπινθα πξντφληα θαη ζπζηήκαηα. 

Σν FMEA είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο αλάιπζεο θαη θαηάηαμεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πηζαλφηεξεο απνηπρίεο δηάθνξσλ πξντφλησλ ή δηεξγαζηψλ, κε ηελ ηεξάξρεζή 

ηνπο γηα επαλνξζσηηθέο δξάζεηο. Οη απνηπρίεο είλαη ηα ζθάικαηα ή ειαηηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηνλ πειάηε ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πηζαλά θαη πξαγκαηηθά. Σν εξγαιείν δηεξεπλά ηηο αηηίεο θαη 

απνηειέζκαηα ησλ πηζαλψλ απνηπρηψλ κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ελφο 

πξντφληνο ή κηαο δηεξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ FMEA ζηηο αξρηθέο θάζεηο αλάπηπμεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ εμάιεηςε ησλ κεηαγελέζηεξσλ δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ κε ζπλέπεηα ηελ 

κείσζε ή εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο αξγφηεξεο αλαγλψξηζεο κε-ζπκκνξθψζεσλ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ FMEA κε ηηο γεληθέο θάζεηο. 

Γηάγξακκα 3.1. Γηαδηθαζία εθαξκνγήο FMEA 

πιινγή δεδνκέλσλ 

Καζνξηζκφο 

πηζαλψλ απνηπρηψλ

Καζνξηζκφο 

ζπλέπεηαο ηεο θάζε 

απνηπρίαο 

Καζνξηζκφο ησλ 

αηηηψλ ηεο θάζε 

απνηπρίαο 

Δ



Δ

ΑΠΚ (RPN)

Αλαθνξά ΑΑΑ 

(FMEA)

Υξεηάδεηαη 

δηφξζσζε;

Δλέξγεηεο 

δηφξζσζεο

ΌΥΗ

ΝΑΗ

Γεδνκέλα 

ηξνπνπνίεζεο
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Ζ εθξνή ηνπ FMEA είλαη ν „Αξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλνπ‟(Risk Priority Number-RPN) 

θαη  είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ. Σν RPN 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ  νιφθιεξν θίλδπλν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ έλα θξηηήξην 

απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο. Όζν πςειή είλαη ε ηηκή ηνπ RPN ηφζν 

πςειφο είλαη ν θίλδπλνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο πνπ απαηηεί δξάζεηο κείσζεο απηνχ ηνπ 

θηλδχλνπ. Σν RPN ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο εθηηκήζεηο  ηηκψλ ησλ ηξηψλ 

παξακέηξσλ – Πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο γεγνλφηνο, Πηζαλφηεηα Δληνπηζκνχ θαη 

νβαξφηεηα (Occurrence, Detection, Severity). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ ηηκψλ 

αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία κε βήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη είλαη κηα 

γεληθή θαη απιή δηαδηθαζία ε νπνία δηαθέξεη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. 

1. Καζνξηζκφο πξντφληνο/δηεξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε κε ην FMEA 

Αξρηθά, γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ή δηεξγαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 

θαηαλφεζή ηνπ. Απηή ε πεξηγξαθή απινπνηεί  ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη βνεζάεη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάιπζε λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο ρξήζεηο ηνπ πξντφληνο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο θαη πνηεο ρξήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη. 

2. Γεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθήο νκάδαο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ FMEA πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα πνπ 

πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο  απφ δηάθνξα ηκήκαηα νη νπνίνη έρνπλ γλψζε ηνπ πξντφληνο ή 

δηεξγαζίαο. Ζ νκάδα απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζε θαιχηεξε πεξίπησζε άηνκα απφ φια 

ηα ηκήκαηα. 

3. Αλαγλψξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (ζθνπνχ) ηνπ FMEA 

ηελ αξρηθή θάζε εθαξκνγήο πξέπεη λα θαζνξηζζεί ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

αλάιπζε θαη λα θαζνξηζζνχλ ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο ζα 

βνεζήζεη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ  θαη ηελ  θαηαλφεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ απφ φια ηα 

κέιε ηεο νκάδαο. 

4. Αλαθνξά απνηπρηψλ θαη επηδξάζεψλ ηνπο θαη αξηζκνπνίεζε-θαηάηαμε 

ε απηφ ην βήκα αλαθέξνληαη φιεο νη πηζαλέο απνηπρίεο ηεο ππν αλάιπζε δηεξγαζίαο, 

δειαδή θάζε ζθάικα, δπζιεηηνπξγία ή πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηελ ζπλέρεηα 

αλαγλσξίδεηαη ε πηζαλή επίδξαζή ηεο ζηελ εθξνή ηεο δηεξγαζίαο ή ζηνλ πειάηε. ε θάζε 
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απνηπρία δίλεηαη κηα αληηθεηκεληθή ηηκή απφ 1-10 γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

απνηπρίαο (Occurrence) ηελ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηεο (Detection) θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ή ζνβαξφηεηα ηεο απνηπρίαο (Severity) κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα πνπ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (πίλαθαο 3.1). 

 Πηζαλόηεηα εκθάληζεο – Πφζν πηζαλφ είλαη λα εκθαληζηεί απηή ε απνηπρία; 

Γίλεηαη έλαο βαζκφο κε θιίκαθα 1-10 φπνπ 1 ζεκαίλεη „πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαη 10 ζεκαίλεη „πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο‟. 

 Πηζαλόηεηα εληνπηζκνύ – Αλ εκθαληζηεί ε απνηπρία πφζν πηζαλφ είλαη λα εληνπηζζεί; 

Γίλεηαη βαζκφο 1-10 κε ηνλ ίδην ηξφπν φπνπ 1 ζεκαίλεη „πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα 

εληπηζκνχ‟ θαη 10 „πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ‟. 

 νβαξφηεηα – Αλ εκθαληζζεί ε απνηπρία πφζν ζνβαξή ζα είλαη ε εκθάληζε ηεο δεκίαο; 

Γίλεηαη βαζκφο 1 πνπ ζεκαίλεη „πνιχ κηθξή δεκία‟ θαη 10 „πνιχ κεγάιε δεκία‟. 

 

Πίλαθαο 3.7. Ζ ξνή εθαξκνγήο ηνπ FMEA  

Βήκαηα ζηελ 

δηεξγαζία 

Σξφπνο 

απνηπρίαο 

Αηηία 

απνηπρίαο 

πλέπεηα 

απνηπρίαο 

Πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο (1-10) 

Πηζαλφηεηα 

Δληνπηζκνχ 
(1-10) 

νβαξφηεηα 

(1-10) 

Αξηζκφο 

πξνηεξαηφηεηαο 
θηλδχλνπ (RPN) 

Δλέξγεηεο 

κείσζεο 
απνηπρηψλ 

1         

2         

3         

 

5. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ RPN ην νπνίν είλαη πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

βαζκψλ κε ηνπο νπνίνπο  αμηνινγήζεθαλ νη ηξεηο παξάκεηξνη. πγθεθξηκέλα: 

RPN = Δκθάληζε*Δληνπηζκφο*νβαξφηεηα 

Έηζη γηα θάζε απνηπρία ππνινγίδεηαη ην RPN θαη γίλεηαη θαηάηαμε απηψλ ζηνλ πίλαθα. 
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6. ρεδηαζκφο βειηηψζεσλ 

Δθείλεο νη απνηπρίεο πνπ έρνπλ κηθξφ RPN δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε  ζηελ δηεξγαζία. 

Αληίζεηα νη απνηπρίεο κε κεγαιχηεξν RPN έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε  ζηελ δηεξγαζία θαη 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα βειηηψζεσλ. ηελ 

ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ FMEA πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κείσζε ησλ 

απνηπρηψλ ή θηλδχλσλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ λσξίηεξσλ ελδείμεσλ θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή ζε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ απνηπρηψλ ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 

ζθφπηκε. Ζ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πφξσλ γηα ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ FMEA θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο βειηηψζεηο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ηειηθή επηηπρία 

ηνπ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ην FMEA παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλνπηηθά είλαη ηα 

εμήο: 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο ή δηεξγαζίαο 

 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 Αχμεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ  

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ κείσζε ησλ κειινληηθψλ απνηπρηψλ 

 Νσξίηεξε αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ησλ πηζαλψλ απνηπρηψλ 

 Έκθαζε ζηελ πξφιεςε πξνβιήκαηνο 

 Μείσζε αξγφηεξσλ αιιαγψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο 

 Έκθαζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη αληαιιαγή ηδεψλ  

 Μείσζε ηεο πηζαλφηεηαο επαλάιεςεο παξφκνησλ απνηπρηψλ 

 Μείσζε επίδξαζεο ζην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο 

Μεηνλεθηήκαηα 

Σν εξγαιείν απηφ είλαη κηα ρξήζηκε ηερληθή πνπ αλαγλσξίδεη πξνβιήκαηα ζε έλα ζχζηεκα, 

αιιά ε πξνζέγγηζή ηνπ έρεη κεξηθνχο πεξηνξηζκνχο. Σα απνηειέζκαηά ηνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαιπηηθά ή εθηελή θαη λα παξνπζηάδεη έιιεηςε εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε έλα απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ. Οη ζρεηηθέο πξνθιήζεηο είλαη ν ζθνπφο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηα νξγαλσηηθά φξηα πνπ είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ έιιεηςε 

εγθπξφηεηαο. 
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ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ φπνπ ε ξνή  πιεξνθνξηψλ αξρίδεη απφ ηελ θνξπθή  ηεο 

ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πξνο ηα θάησ (top-down) είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ θχξηεο 

απνηπρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ κε αληίζεηε ξνή πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ βάζε πξνο ηα πάλσ (bottom-up) ζα αλαγλσξηζηνχλ πεξηζζφηεξεο απνηπρίεο 

ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ απνηπρηψλ θαη ηελ πξφιεςή 

ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο Δκθάληζεο, Δληνπηζκνύ θαη Σνβαξόηεηαο κπνξεί 

λα έρεη αληίζηξνθα  απνηειέζκαηα φπνπ νη απνηπρίεο ιηγφηεξεο ζεκαζίαο κπνξεί λα έρνπλ 

κεγαιχηεξν RPN απφ ηηο απνηπρίεο κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη θαηαηάμεηο ησλ 

RPN είλαη αξηζκνί ηαθηηθήο θιίκαθαο. Ζ ηαθηηθή θαηάηαμε δείρλεη φηη έλα ραξαθηεξηζηηθφ π.ρ. 

ζηελ πξψηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη θαιχηεξν απφ ηελ δεχηεξε ζέζε θαη δελ αλαθέξεη πφζν 

θαιχηεξν είλαη. Γηα παξάδεηγκα, έλα RPN κπνξεί λα έρεη αξηζκφ θαηάηαμεο 5 θαη έλα άιιν 10 

αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην δεχηεξν είλαη δηπιάζην ηνπ πξψηνπ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο δείρλεη 

απηφ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα ηζρχεη θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Ο Ahsen (2008) ζηελ κειέηε ηνπ γηα ην FMEA πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην θφζηνο εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία  ηνπ γηα ην κεζνδνινγηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ εξγαιείνπ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξεί φηη ην 

εξγαιείν δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνηπρηψλ θαη αηηηψλ ηνπο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ FMEA παξαηεξείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ην νπνίν είλαη 

ε πηζαλή ππνθεηκεληθφηεηα ησλ απνηπρηψλ φηαλ απηέο αλαθέξνληαη ή αλαθαιχπηνληαη απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ζηελ αξρηθή θάζε ηεο εθαξκνγήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απνηπρία πνπ αλαθέξεηαη 

κπνξεί λα κελ είλαη ζρεηηθή ή λα κελ έρεη ην απνηέιεζκα πνπ ζεσξνχλ θαη λνκίδνπλ ηα κέιε, 

πξάγκα πνπ απαηηεί αληηθεηκεληθφηεηα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε θαη ζρεηηθέο γλψζεηο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο εθαξκνγήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζπληζηάηαη ε νκάδα λα απνηειείηαη απφ 

άηνκα κε αξθεηέο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή απφ εηδηθνχο. 

Παξά ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ  FMEA  ην εξγαιείν απηφ έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο ή θιάδνπο νηθνλνκίαο. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα κηα εηαηξία  

βηνκεραλίαο παξαγσγήο  ειαηεξίσλ απηνθηλήηνπ. Ζ εηαηξία ιφγσ ηεο ηερληθήο ππεξνρήο έρεη 

ηελ αλάγθε παξαγσγήο αμηφπηζησλ πξντφλησλ. Γηα απηφ έρεη αλαιάβεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ απζηεξψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ ε εηαηξία ελδηαθεξφηαλ 
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γηα ηελ κείσζε ζπάηαισλ θαη πνζνζηψλ απνηπρηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο φπνπ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο θαη  ε δηαρείξηζε ρξφλνπ ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ έπξεπε 

λα ιακβάλεη ππφςε ε εηαηξία γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. Σν εξγαιείν FMEA ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ απηψλ θαη ε θχξηα πεξηνρή πξνζνρήο γηα ηελ αλάιπζε ήηαλ ε 

επηθηλδπλφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ. Δμεηάζηεθαλ νη πεξηνρέο φπνπ ππήξρε κεγάιε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο απνηπρηψλ.  Με βάζε ηελ αλάιπζε αλαγλσξίζηεθαλ πηζαλέο πεξηνρέο 

απνηπρηψλ θαη πξνηάζεθαλ ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο δηεξγαζηψλ. Αξρηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε PFMEA (Process FMEA) γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηεξγαζίαο παξαγσγήο 

ειαηεξίνπ απηνθηλήησλ. Ζ δηεξγαζία απηή απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα Υ.  

Γηάγξακκα 3.2. Γηεξγαζία παξαγσγήο ειαηεξίνπ απηνθηλήησλ 

Μνηξαζκφο 

επίπεδσλ 

θχιισλ 

Κέληξν 

αλνίγκαηνο, 

ηξχπαο

ρεκαηηζκφο 

δηεξγαζίαο 

ζεξκνεπεμαξγαζίαο 

Θεξκηθή 

κεηαρείξηζε, 

επεμαξγαζία 

Δηνηκαζία 

επηθάλεηαο

Δηνηκαζία 

δηεξγαζίαο 

αλεπηζχκεησλ 

ζπλζεθψλ

πλαξκνιφγεζε

 

ηελ θάζε απφθαζεο δηαζηάζεσλ δηεμάρζεθε ε αλάιπζε FMEA γηα ηελ πξφγλσζε ησλ πηζαλψλ 

απνηπρηψλ θαη πξνηάζεθαλ ελέξγεηεο γηα ηελ πξφιεςε απηψλ. ηελ ζπλέρεηα δηεμάρζεθε Design 

FMEA (DFMEA) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ θαη ππνρξεψζεσλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ην ιηγφηεξν κήθνο ηνπ ίδηνπ θχιινπ ήηαλ ε πηζαλή αηηία απνηπρίαο πνπ είρε  

κεγαιχηεξν RPN. Ζ αλάιπζε ησλ αηηηψλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βάζε ησλ εξγαιείσλ 

πξέπεη λα είλαη ηέιεην. Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο βνήζεζαλ γηα ηελ δξακαηηθή αιιαγή ηνπ 

RPN. Απηφ νδήγεζε ζηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζεο επηπέδνπ ζπλαξκνιφγεζεο. 

Πξνηάζεθαλ άιιεο ελέξγεηεο φπσο: Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο ηνπ πψκαηνο, νπηηθή κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ιίπαλζεο, ςεθηαθφο εληνπηζκφο ηαρχηεηαο άηξαθηνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δπζθνιία ηεο γξακκήο ειέγρνπ πνπ ήηαλ επηθίλδπλνο γηα ηνλ 

ρεηξηζηή εληνπίζηεθε έγθαηξα θαη αληηθαηαζηάζεθε κε πην θαηάιιειν θαη αζθαιέο ζχζηεκα 

κεηαηξνπήο ελέξγεηαο.  
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Με ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ην ζρέδην ηνπ πξντφληνο είρε βειηησζεί. 

Βειηηψζεθε θαη ν έιεγρνο ησλ πξψησλ πιψλ, ε κέηξεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ε ηήξεζε ηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο ζεξκνθξαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ FMEA εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο εηαηξίαο ζε 

πεξηνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ φπσο κεραληθή κεηαιινπξγία, 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θηι. Όιεο νη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ FMEA 

θαη ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην πίλαθα Υ. 

Πίλαθαο 3.8. Πνζνηηθνπνηεκέλεο εθξνέο εθαξκνγήο ηνπ FMEA 

Παξάκεηξνη θαη βειηηψζεηο Πνζνζηφ (%) 

Μείσζε απνηπρίαο πξντφλησλ 10 

Βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο 15 

Βειηίσζε πνηφηεηαο 10 

Μείσζε πνζνζηνχ απφξξηςεο 20 

Μείσζε  ζπαηάιεο ρξφλνπ 20 

Πεγή: Sekar Vinodh (2012) 

Μηα άιιε εηαηξία κε επψλπκν Davart Plastics έρεη εθαξκφζεη ην FMEA γηα ηελ εηζαγσγή ελφο 

λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Ζ εηαηξία αλαθέξεη πεξηπηψζεηο πνπ ε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

έρεη επηθέξεη βειηηψζεηο θαη εμνηθνλνκήζεηο γηα απηήλ. Μηα πεξίπησζε ήηαλ ην πφκνιν ηεο 

πφξηαο απηνθηλήηνπ ην νπνίν παξήγαγε κε ηηο ηερληθέο θαη εξγαιεία ηνπ πειάηε. Όπσο αλαθέξεη 

έλαο έλα ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο απηνί είραλ ζπλερή πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη κε ηνλ ρξφλν 

δηαζεζηκφηεηαο κεραλεκάησλ (down time). Όηαλ ππήξρε αλάγθε αιιαγήο ησλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ε εηαηξία απνθάζηζε λα εθαξκφζεη ην FMEA δεκηνπξγψληαο κηα αληίζηνηρε 

νκάδα. Οη πηζαλέο απνηπρίεο είραλ αλαιπζεί ζε ζρέζε κε: 

 Δπίδξαζή ηνπο ζηνλ πειάηε 

 Σελ ζνβαξφηεηα ηεο επίδξαζεο 

 Σελ πηζαλή ζπλέπεηα ηεο απνηπρίαο  

 Σελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο απνηπρίαο 

 Σελ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ απφ ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο 
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Σππηθά, νη πηζαλέο  απνηπρίεο ηνπ θαινππηνχ έλεζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε δηαζηξέβισζε, ην 

αλεπαξθέο απφθνκκα, ν απνρξσκαηηζκφο, ε πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία, ζθφλε ή βξφκα, ν 

αλεπαξθήο ηεξκαηηζκφο θηι.  

Μεηά ηελ εθαξκνγή αλαγλσξίζηεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο πφξηαο ζην θαινχπη έλεζεο (injection mold). Οη πειάηεο επηβεβαίσζαλ φηη ε 

αλαηνπνζέηεζε ηεο πφξηαο δελ ζα επεξέαδε ηελ επφκελε παξαγσγηθή θάζε θαη έλα λέν 

εξγαιείν ελζσκάησζε ηελ ηνπνζέηεζε απηή. Ωο απνηέιεζκα, ε εηαηξία κείσζε ηνλ ρξφλν 

δηαζεζηκφηεηαο κεραλεκάησλ θαη κεηψζεθαλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ απφξξηςε ησλ 

εμαξηεκάησλ.  

Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο εθαξκνγέο αλαθέξζεθαλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηηπρεκέλεο 

εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ απηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ιφγσλ απνηπρίαο λέσλ πξντφλησλ.  

πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ απηψλ επέηξεςε ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ εθηειψληαο  

ιηγφηεξα βήκαηα, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζζεί έλα πξαθηηθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ απηά ηα εξγαιεία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.  

  

3.4 Παξάδεηγκα κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο 

Δθαξκνγή ηεο ΥΡΑ 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ ΥΡΑ,  Αλάιπζεο Αμίαο θαη ΑΑΑ(FMEA) 

ζα επηιέμνπκε έλα πξντφλ πνπ έρεη επξχ ρξήζε. Γηα ην παξάδεηγκα ζα επηιέμνπκε ηελ 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο Η.Υ. απηνθηλήηνπ κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα ελζσκαηψζνπκε  ηα εξγαιεία απηά ζηελ δηαδηθαζία απηή. Όπσο πάληα ε αλάπηπμε ελφο λένπ 

πξντφληνο αξρίδεη κε  ηηο ηδέεο πνπ αλαιχνληαη θαη επηιέγεηαη ε θαιχηεξε απφ απηέο. Δδψ αμίδεη 

λα ζπκεζνχκε φιε ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ κε ηηο αληίζηνηρεο θάζεηο. Μεηά 

ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ηδέαο γηα ηελ αλάπηπμε ή βειηίσζε θαη παξαγσγή ελφο απηνθηλήηνπ 

γίλεηαη ζε βάζνο αλάιπζε θαη εμέηαζε απηήο. Γηα ηελ  ελζσκάησζε ησλ εξγαιείσλ ζα 

αξρίζνπκε απφ ηελ ΥΡΑ. 
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Ζ δηεξγαζία ε νπνία είλαη ην αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο ΥΡΑ είλαη φιε ε δηεξγαζία αλάπηπμεο 

ελφο απηνθηλήηνπ απφ ηελ γέλλεζε ηδέαο έσο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά. Ζ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεξγαζίεο πνπ αμίδεη ηελ πξνζνρή ε  νπνία είλαη ε 

νπζηαζηηθή δεκηνπξγία ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απηνθηλήηνπ. 

Αξρηθή αλάιπζε 

 Ζ αλάπηπμε ελφο νπνηνπδήπνηε πξντφληνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή. Ζ εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ παξάγεη ην απηνθίλεην, δειαδή αλ ην κειινληηθφ απηνθίλεην ζα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλν ή ζα αληαγσλίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ θαη ησλ άιισλ εξγαιείσλ πξέπεη λα γίλεη κηα έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ πνπ είλαη ε βάζε γηα ηελ επηηπρία εθαξκνγήο ησλ 

εξγαιείσλ απηψλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ 

πηζαλψλ πειαηψλ πνπ ζα αγνξάζνπλ ην απηνθίλεην. Μαδί κε ηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο αλαιχνληαη θαη νη επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ γλψζε  θαη εμνηθείσζε κε 

απηέο φπσο επίζεο αλαγλσξίδνληαη νη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ πνπ 

αθνξά ηνλ ρξφλν, θφζηνο, ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο πφξνπο ή ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

ρεκαηηζκόο ηεο ηξέρνπζαο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο λένπ απηνθηλήηνπ 

Γηα ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΥΡΑ ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαγξάςεη θαη λα ραξηνγξαθήζεη 

ηελ ηξέρνπζα δηεξγαζία πνπ ππάξρεη φηαλ απηή αξρίδεη λα αλαπηχζζεη έλα λέν απηνθίλεην κε 

ζθνπφ λα έρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα θαη εμνηθείσζε κε ηηο θάζεηο-δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ελφο 

λένπ απηνθηλήηνπ. Απηή ε ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ αλάιπζεο ησλ αξρείσλ θαη 

εγγξάθσλ ηεο επηρείξεζεο φπνπ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ή 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαηά ηελ αλάπηπμε λένπ απηνθηλήηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηζξνψλ, εθξνψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ζε θάζε θάζε. Δπίζεο, 

κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε λένπ 

απηνθηλήηνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη. Δπεηδή ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη επαλαιακβαλφκελε ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο, ε 

ραξηνγξάθεζε απηήο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ παξαηήξεζεο ζηνλ θπζηθφ ρψξν (θάκεξα, 
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παξαηεξεηήο). Σν απνηέιεζκα ηεο ραξηνγξάθεζεο είλαη ε δηαηχπσζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο ελφο λένπ 

απηνθηλήηνπ.  Γηα έλα απηνθίλεην νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

απαηηνχκελα πιηθά θαη εμαξηήκαηα (κέηαιιν, πιαζηηθφ, ηδάκη, ξφδεο, ζπζηήκαηα αζθάιεηαο, 

κεραλή θηι), ηηο ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο ην απηνθίλεην παξάγεηαη, ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηηο αλάγθεο πειαηψλ. Οη αλάγθεο πειαηψλ ή ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελφο 

απηνθηλήηνπ δηαθέξνπλ απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία αγνξαζηψλ αιιά ππάξρνπλ θνηλά  

θξηηήξηα ηα νπνία  είλαη: 

 Οηθνλνκηθφ (ρακειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

αληαιιαθηηθψλ) 

 Αζθάιεηα (ελζσκάησζε δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο απηνθηλήηνπ) 

 Αμηνπηζηία 

 Σηκή  

 Δμσηεξηθή εκθάληζε 

 Μάξθα 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο ε 

επηρείξεζε έρεη γλψζε γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

απεηθνλίδνληαη  νη θάζεηο αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο, νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη νη 

ηερληθέο ή κέζνδνη πνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ  εηθνληθή επηρείξεζε ηνπ παξαδείγκαηνο. 
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Γηάγξακκα 3.3. Σξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ θάζεσλ αλάπηπμεο λένπ πξντόληνο, νη εξγαζίεο 

θαη ρξεζηκνπνηνύκελεο κέζνδνη ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο 

Ανάπτυξθ Ιδζασ

χεδιαςμόσ, Δοκιμι

Χρθματοοικονομικι 
Ανάλυςθ

Ανάπτυξθ προϊόντοσ

Σεςτ Μάρκετινγκ

Φάςεισ 
Ανάπτυξθσ 
Προϊόντοσ

Εργαλεία, 
Σεχνικζσ, 
Μζκοδοι

Γζννθςθ Ιδζασ

Ειςαγωγι ςτθν Αγορά, 
Εμπορευματοποίθςθ

 υηθτιςεισ για 
νζεσ  ιδζεσ

 Προτάςεισ νζου 
προϊόντοσ από 
τουσ πωλθτζσ και 
Διευκυντι 
Μάρκετινγκ

χετικζσ 
Εργαςίεσ

 Κακοριςμόσ αγοράσ-
ςτόχου

 Ζρευνα αγοράσ 
 Κακοριςμόσ των 

χαρακτθριςτικϊν 
προϊόντοσ

 Επιβεβαίωςθ 
ιδζασ

 Βελτιςτποίθςθ 
ςχζςθσ κόςτουσ/
κζρδουσ

 Επιλογι του 
καλφτερου εφρουσ 
του προϊόντοσ

Ζρευνα αγοράσ

 Ερωτθματολόγιο
 Benchmarking
 Conjoint Analysis
 Μζκοδοσ Delphi

 QFD
 FMEA

 Αξιολόγθςθ 
κερδοφορίασ του 
προϊόντοσ

 Σελικι επιλογι

 Πεξίνδνο 

επαλείζπξαμεο 

επέλδπζεο 

 Απφδνζε 

επέλδπζεο (ROI)

 Πξνεμνθιεκέλεο 

ηακεηαθέο ξνέο

Αξιολόγθςθ Ιδεϊν

 Κατθγοριοποίθςθ 
βάςθ κριτθρίων

 φγκριςθ των 
ιδεϊν

 Διάγραμμα 
ςχζςεων

 Διάγραμμα 
δζντρου 
αποφάςεων

 Ανάλυςθ 
παραγόντων

 Πρωτότυπθ 
Παραγωγι 
προϊόντοσ

 Εντοπιςμόσ 
ατελειϊν, 
αδυναμιϊν

 Δθμιουργία 
πραγματικϊν 
ςυνκθκϊν αγοράσ

 Καταγραφι τθσ 
ςυμπεριφοράσ και 
ςχολίων πελατϊν

 Παραγωγι του 
τελικοφ προϊόντοσ

 Ζναρξθ πωλιςεων
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Πνηνηηθή αλάιπζε δηεξγαζίαο αλάπηπμεο  

ηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κηα πνηνηηθή αλάιπζε ηεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ παξφκνησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ξίδεο γηα ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ εηδψλ ή 

νηθνγελεηψλ ησλ απηνθηλήησλ θαη δηάζπαζε ησλ δηεξγαζηψλ ζε πην ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη 

βήκαηα. Δπίζεο, ζηελ αλάιπζε απηή πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη νη εξγαζίεο φπνπ ππάξρνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη νη πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Δδψ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκα 

ηα ζρεηηθά αξρεία θαη έγγξαθα ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ φρη κφλν ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο αιιά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ αλαθνξέο γηα ηηο απνδφζεηο ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ. Ζ 

αλάιπζε Pareto είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ έρνπλ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ή ηηο ρακειφηεξεο απνδφζεηο. 

ρεκαηηζκόο ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο λένπ απηνθηλήηνπ 

 Έρνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο ελφο απηνθηλήηνπ, ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη πνηεο απφ ηηο εξγαζίεο απηέο αλήθνπλ ζε δηεξγαζίεο πνπ πξνζζέηνπλ 

αμία, ζε δηεξγαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη ζε δηεξγαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία αιιά 

είλαη αλαγθαίεο. Οη πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο ζα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα θαηαιάβεη πνχ 

ρξεηάδνληαη αιιαγέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ρξφλνπ, θφζηνπο 

θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ γέλλεζε θαη επηινγή ηεο θαιχηεξεο ηδέαο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα φιε ηελ δηεξγαζία αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ. Οη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα εθηεινχληαη κε έλαλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη λα γίλνπλ 

αιιαγέο γηα βειηίσζε ηεο θάζεο απηήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ νη ηδέεο γηα έλα θαηλνχξην 

απηνθίλεην γελλνχληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ή έρνπλ 

ιίγε θπζηθή επαθή θαη ζε δηάθνξα ρξνληθά ζεκεία ε επηρείξεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο κέζσ ζπγθξφηεζεο κηαο νκάδαο θαη ζπγθέληξσζεο απηήο ζε έλαλ 

ρψξν γηα ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή θαηαηγηζκνχ ηδεψλ.  

ηελ επφκελε θάζε ηεο αλάπηπμεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο ηδέεο κε ζθνπφ λα 

επηιέμεη ηελ θαιχηεξε. Γηα ηελ απνθπγή ηεο επηινγήο κηαο θαθήο ηδέαο ή ηεο απφξξηςεο κηαο 

θαιήο ηδέαο ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαζνξίζεη ζαθψο ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο κεζφδνπο γηα ηελ ιήςε ηεο θαιχηεξεο απφθαζεο. ηελ ζπλέρεηα ε 
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επηρείξεζε αλαπηχζζεη ηελ ηδέα πνπ επέιεμε θαη δηεμάγεη κηα έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ, ζπγθεθξηκέλσλ θαη εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ή πηζαλψλ 

αγνξαζηψλ ηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο γηα έλα Η.Υ. απηνθίλεην ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: 

 Ο αγνξαζηήο κηαο θαηεγνξίαο ην ζέιεη λα είλαη π.ρ. ζεδάλ, θνππέ ή θάκπξην κε 

ζπγθεθξηκέλν ρξψκα θαη ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά φπσο μχιν, δεξκάηηλν, κε νξηζκέλεο 

ζπζθεπέο φπσο ηειεφξαζε, ξάδην, ππνινγηζηήο, θιηκαηηζηηθφ θηι.  

 Έλαο άιιεο θαηεγνξίαο αγνξαζηήο ην ζέιεη λα πεξηιακβάλεη θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ 

ζπζθεπέο αιιά δελ ηνλ ελδηαθέξεη ην ρξψκα ή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. Αληίζεηα, ην 

ζέιεη λα έρεη κπαγθάδηα κε αξθεηφ ρψξν γηα δηάθνξα πξάγκαηα.  

Μηα εηδηθή αλάγθε γηα ην απηνθίλεην κπνξεί λα είλαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ απφ ηελ 

θινπή. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζσ έξεπλαο αγνξάο  πνπ ζηελ 

ζπλέρεηα ζα ελζσκαησζνχλ ζην πξντφλ ζε κνξθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία ν πειάηεο 

ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη. Με άιια ιφγηα ε αλάιπζε αγνξάο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη πξνζζέηεη αμία ζε φιε ηελ 

ππφινηπε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο πξνζζέηεη αμία ζην πξντφλ γηα ηνλ πειάηε. 

Δπνκέλσο, βειηηψλνληαο ηελ αλάιπζε αγνξάο κε ηελ θαηάξγεζε κηαο ηερληθήο ή κε ηελ ρξήζε 

θαη άιισλ ηερληθψλ πνπ δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί π.ρ. νκάδεο εζηίαζεο, ζα απνθηεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

απηνθηλήηνπ κε πεξηζζφηεξα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 ηηο επφκελεο θάζεηο φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πξντφληνο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ κεηαηξέπνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο θαη γίλεηαη κηα πξψηε παξαγσγή θαη 

δνθηκή. ε πεξίπησζε ηνπ απηνθηλήηνπ νη εξγαζίεο φπσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ απηνθηλήηνπ κε 

εηδηθά ινγηζκηθά, νη ηερλνινγίεο παξαγσγήο θαη ε δνθηκή ηνπ απηνθηλήηνπ απφ έλαλ πηζαλφ 

ρξήζηε είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ θαιχηεξεο πινπνίεζεο ησλ θάζεσλ απηψλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο, απηή δελ πξνζζέηεη αμία ζην πξντφλ 

αιιά είλαη κηα απαξαίηεηε εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειείηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπ πξντφληνο. Ζ ηειεπηαία θάζε πνπ είλαη ην ηεζη Μάξθεηηλγθ είλαη κηα πνιχ 

ρξήζηκε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ επηρείξεζε φρη κφλν λα θάλεη πσιήζεηο κηθξήο 

πνζφηεηαο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αγνξάο αιιά θαη λα εληνπίζεη ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ 
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πξντφληνο πξηλ ηελ ηειηθή παξαγσγή θαη εηζαγσγή πνπ ζα βνεζήζεη λα κεηψζεη ηελ 

αβεβαηφηεηα.  

Οη αιιαγέο ζε θάπνηα(εο) θάζε(εηο) γηα ηελ βειηίσζε κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ νκάδα κε 

εηδηθνχο θαη ζρεηηθνχο αλζξψπνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

δηεξγαζίαο αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο αλαιχνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο αλαθνξέο ή 

έγγξαθα γηα ηελ απφδνζε ησλ δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ. ηελ εηθνληθή επηρείξεζε κε ηνλ 

θαηαηγηζκφ ηδεψλ γηα ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο έρνπλ πξνηαζεί αιιαγέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπαηάισλ ή ζηελ πξφζζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνζζέηνπλ αμία  ζηελ δηεξγαζία αλάπηπμεο άξα θαη ζην πξντφλ. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

παξνπζηάδεηαη ε κειινληηθή θαηάζηαζε κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ηελ επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ δηεξγαζία αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν, ην 

θφζηνο αλάπηπμεο θαη  απμάλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ κειινληηθνχ πξντφληνο.  
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Γηάγξακκα 3.4. Μειινληηθή θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο λένπ πξντόληνο θαη νη 

πξνηεηλόκελεο αιιαγέο γηα ηελ βειηίσζε 

Ανάπτυξθ Ιδζασ

χεδιαςμόσ, Δοκιμι

Χρθματοοικονομικι 
Ανάλυςθ

Ανάπτυξθ προϊόντοσ

Σεςτ Μάρκετινγκ

Φάςεισ 
Ανάπτυξθσ 
Προϊόντοσ

Εργαλεία, 
Σεχνικζσ, 
Μζκοδοι

Γζννθςθ Ιδζασ

Ειςαγωγι ςτθν Αγορά, 
Εμπορευματοποίθςθ

 υγκρότθςθ  
ομάδασ ΑΝΠ

 υηθτιςεισ με τουσ 
ειδικοφσ, πελάτεσ, 
προμθκευτζσ, 
πωλθτζσ, 
εργαηόμενουσ

χετικζσ 
Εργαςίεσ

 Κακοριςμόσ 
αγοράσ-ςτόχου

 Ζρευνα αγοράσ 
 Κακοριςμόσ των 

χαρακτθριςτικϊν 
προϊόντοσ

 Επιβεβαίωςθ 
ιδζασ

 Βελτιςτποίθςθ 
ςχζςθσ κόςτουσ/
κζρδουσ

 Επιλογι του 
καλφτερου εφρουσ 
του προϊόντοσ

 Ζρευνα αγοράσ
 Καταιγιςμόσ ιδεϊν
 Ανάλυςθ 

παραπόνων

 Ομάδεσ  εςτίαςθσ
 Benchmarking
 Conjoint Analysis
 Μζκοδοσ Delphi

 QFD
 FMEA
 Ανάλυςθ Αξίασ
 ΧΡΑ

 Αξιολόγθςθ 
κερδοφορίασ του 
προϊόντοσ

 Σελικι επιλογι

 Πεξίνδνο 

επαλείζπξαμεο 

επέλδπζεο 

 Απφδνζε 

επέλδπζεο (ROI)

 Πξνεμνθιεκέλεο 

ηακεηαθέο ξνέο

Αξιολόγθςθ Ιδεϊν

 Κατθγοριοποίθςθ 
βάςθ κριτθρίων

 φγκριςθ των 
ιδεϊν

 Διάγραμμα 
ςχζςεων

 Διάγραμμα 
δζντρου 
αποφάςεων

 Ανάλυςθ 
παραγόντων

 Πρωτότυπθ 
Παραγωγι 
προϊόντοσ

 Εντοπιςμόσ 
ατελειϊν, 
αδυναμιϊν

 Πρόταςθ αλλαγϊν 
παραγωγικισ 
διαδικαςίασ 

 Δθμιουργία 
πραγματικϊν 
ςυνκθκϊν αγοράσ

 Καταγραφι τθσ 
ςυμπεριφοράσ και 
ςχολίων πελατϊν

 Παραγωγι του 
τελικοφ προϊόντοσ

 Ζναρξθ πωλιςεων
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Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο 

φπνπ ε ηδέα γηα λέν πξντφλ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα θαη αξρίδεη ε νπζηαζηηθή δεκηνπξγία ηνπ. Ζ 

ΥΡΑ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη εδψ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη εμάιεηςε ζπαηάισλ θαη πξφζζεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ελφο απηνθηλήηνπ θαη νξηζκέλεο παξάιιειεο ή βνεζεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 

ηαπηφρξνλα κε απηήλ.  

Γηάγξακκα 3.5. Γηαδηθαζία παξαγσγήο απηνθηλήηνπ  

Παραλαβι 
υλικϊν,εξαρτθμάτων Σμιμα  μορφωποίθςθσ, 

κοπισ Σμιμα υπο-ςυναρμολόγθςθσ, 
πλαιςίωςθσ και τζρματοσ

Σμιμα  βαφισ
Σμιμα 

μθχανολογίασ, 
μετάδοςθσ Σμιμα 

ςυναρμολόγθςθσ

Οδικι 
μεταφορά

Ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ

Ζναρξθ παραγωγισ  
πόρτασ, ταμπλό, 

μθχανισ 

Ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ

Παραγγελία 
ρόδων, 

κακιςμάτων, 
ςυςκευϊν κτλ

 

Μεηά ηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο ε νκάδα εθαξκνγήο ηεο ΥΡΑ πξνηείλεη αιιαγέο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κε ηελ δεκηνπξγία ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηηο  κεηαθνξέο ησλ πιηθψλ θαη δηάθνξσλ εμαξηεκάησλ ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα αμηνπνηήζεη θαη ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ελψ ε παξαγσγή ηεο πφξηαο , ηεο κεραλήο  

θαη ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηακπιφ φπσο επίζεο νη δηάθνξεο παξαγγειίεο κπνξνχλ λα αξρίζνπλ 

φρη ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ αιιά αξγφηεξα ζηελ θάζε ππν-ζπλαξκνιφγεζεο γηα 

ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθξνψλ ηεο 

θάζε θάζεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα νξίζεη ζπρλφηεξνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο ζην ηέινο ηεο θάζε 

θάζεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελφο απηνθηλήηνπ. 
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Γηάγξακκα 3.6. Μειινληηθή θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ απηνθηλήηνπ 

Παραλαβι 
υλικϊν,εξαρτθμάτων Σμιμα  μορφωποίθςθσ, 

κοπισ Σμιμα υπο-ςυναρμολόγθςθσ, 
πλαιςίωςθσ και τζρματοσ

Σμιμα  βαφισ
Σμιμα 

μθχανολογίασ, 
μετάδοςθσ Σμιμα 

ςυναρμολόγθςθσ

Οδικι, 
 ςιδθροδρομικι 

μεταφορά

Ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ

Ζναρξθ παραγωγισ  
πόρτασ, ταμπλό, 

μθχανισ 

Παραγγελία 
ρόδων, 

κακιςμάτων, 
ςυςκευϊν κτλ

 

ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία νη ζπαηάιεο ή απφβιεηα είλαη ζπλήζσο ηα θνκκάηηα ησλ κεηάιισλ 

απφ ηελ θνπή θαη κνξθνπνίεζε ησλ θχιισλ, ηα πιηθά θαη ην ρξψκα ή ε γιίηζα  απφ ηελ βαθή 

ηνπ ζθειεηνχ  ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαθπθιψλνληαη ή λα απνθχγνπλ ηελ επαθή κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε απηά ηα απφβιεηα ή βιαβεξέο 

νπζίεο γηα ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζή ηνπο.  

Σν ηειεπηαίν βήκα ζηελ εθαξκνγή ηεο ΥΡΑ είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

κειινληηθήο θαηάζηαζεο πνπ είλαη αθφκα ζε ραξηί. Γηα απηφ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

νκάδα πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο λένπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα δξάζεσλ θαη λα θαζνξηζζνχλ  νη ελέξγεηεο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ΥΡΑ, ην ρξνληθφ πεξηζψξην, νη απαηηνχκελνη πφξνη θαη ν ζηφρνο ηεο θάζε αιιαγήο γηα ηελ 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ, θφζηνπο αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο.  

 

Δθαξκνγή ηεο Αλάιπζεο Αμίαο  

Ζ άιιε ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ εηθνληθή επηρείξεζε 

είλαη ε Αλάιπζε Αμίαο. ε ζχγθξηζε κε ηελ ΥΡΑ ε Αλάιπζε Αμίαο επηθεληξψλεηαη ζην πξντφλ 

θαη φρη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε πνπ παξάγεη 

απηνθίλεηα αξρηθά πξέπεη λα θαζνξηζζεί ζαθψο ην πξντφλ πνπ ζα είλαη ην αληηθείκελν 
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αλάιπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξντφλ είλαη έλα Η.Υ. απηνθίλεην. Γηα ηελ έλαξμε ηεο 

εθαξκνγήο ε επηρείξεζε πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθνχο 

ηνπ πξντφληνο θαη άηνκα απφ ηα ηκήκαηα φπσο: Παξαγσγή, Μάξθεηηλγθ, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ θαη Υεηξηζκφο εμνπιηζκνχ. Ζ νκάδα πξέπεη λα νξίζεη ην πνζνζηφ 

κείσζεο θφζηνπο κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηνλ πειάηε. Δπεηδή ε 

Αλάιπζε Αμίαο ιακβάλεη ππφςε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ αμία ηνπ γηα ηνπο 

πειάηεο ε επηρείξεζε πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξίζεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. Γηα έλα απηνθίλεην 

κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο  είλαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο γηα ηνπο πειάηεο απφ 

έλα ζεκείν ζην άιιν. Άιιεο ιεηηνπξγίεο ελφο απηνθηλήηνπ είλαη: αζθαιήο κεηαθνξά, παξνρή 

θχξνπο ζην θάηνρν, κεηαθνξά πξαγκάησλ θαη νη ππφινηπεο κε γλσζηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

γλσζηέο κε ηηο έξεπλεο φπσο εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο θαη νκάδεο εζηίαζεο θηι πνπ ζα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα πψο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν απηνθίλεην. Γλσξίδνληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ελφο απηνθηλήηνπ, κε ηηο ίδηεο έξεπλεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα κάζεη ηελ αμία ηνπο 

γηα ηνπο πειάηεο θαη ηηο κε ηθαλνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπο. πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ 

θαηαιήγνπκε ζην  ζπκπέξαζκα φηη γηα ηελ επηηπρή έλαξμε εθαξκνγήο ηεο Αλάιπζεο Αμίαο 

πξψηα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα κε θαηάιιεια άηνκα  πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη 

λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο απηψλ γηα ηνπο πειάηεο. Με ηελ 

νκάδα εθαξκνγήο πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη θαη λα γίλεη κηα 

αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο γηα ηελ αξρηθή ηεθκεξίσζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Σα 

βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ε νκάδα ζηελ εθαξκνγή πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Πιεξνθνξία 

ην ζηάδην απηφ ε επηρείξεζε ή ε νκάδα ρξεηάδεηαη λα νξίζεη μεθάζαξα ην πξντφλ πνπ ζα είλαη 

ην αληηθείκελν αλάιπζεο. Σν πξντφλ ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο φπσο έρεη αλαθεξζεί είλαη έλα 

Η.Υ. απηνθίλεην. Ζ νκάδα πξέπεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν απηνθίλεην, γηα  

ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο , γηα ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερλνινγίεο παξαγσγήο, πνηνη είλαη νη ρξήζηεο ηνπο θηι. Σα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο ζα 

παξέρνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη νη έξεπλεο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζα αλαθαιχςνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Μηα αλάγθε ησλ αλζξψπσλ είλαη ε 
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αλάγθε κεηαθνξάο θαη ζε πεξίπησζε ελφο απηνθηλήηνπ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε 

αζθαιήο, άλεηε, θζελή θαη απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά.  

Τπόζεζε 

ηελ ζπλέρεηα ε νκάδα πξέπεη λα αξρίδεη λα ζπιιέγεη ηδέεο κέζσ εξεπλψλ, πεηξακάησλ αλ είλαη 

δπλαηφ θαη αμηνπνίεζεο λέσλ ή ππαξρφλησλ ηερλνινγηψλ ή απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο γηα λα θαζνξίζεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Οη ηπρφλ πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε ελζσκάησζε δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ 

αζθάιεηαο γηα ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο αζθαινχο κεηαθνξάο ή αιιαγήο θαη 

βειηίσζεο ηεο κεραλήο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

θαπζίκνπ γηα ηελ πην νηθνλνκηθή κεηαθνξά. 

Αλάιπζε 

Έρνληαο ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ε νκάδα αμηνινγεί 

απηέο κε ζθνπφ λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε ή ηηο θαιχηεξεο. Γηα ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ 

πξνηάζεσλ ε νκάδα πξψηα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ νη αιιαγέο είλαη ηερλνινγηθά εθηθηέο θαη 

πψο νη ρξήζηεο ζα επεξεαζηνχλ απφ απηέο. Μεηά ε αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο ζα δείμεη αλ νη 

αιιαγέο  ζα επηθέξνπλ  νηθνλνκηθά νθέιε θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ αμία ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηνπο 

πειάηεο. 

Αλάπηπμε 

Όηαλ νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ιεηηνπξγίαο είλαη ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηέο αξρίδεη ε 

αλάπηπμή ηνπο κε ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, επηζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο πηζαλνχο 

πξνκεζεπηέο θαη αλ ρξεηάδεηαη γίλεηαη πξφζιεςε ή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ο ζθνπφο είλαη λα 

απνθιεηζζνχλ εθείλεο νη πξνηάζεηο ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη ακθίβνιε θαη επηινγή ησλ πην 

ππνζρφκελσλ κε ηελ απφθηεζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή δνθηκψλ.  

Παξνπζίαζε 

ην ηειεπηαίν ζηάδην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ε νκάδα αλαπηχζζεη έλα 

ζρέδην δξάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε. Σν ζρέδην απηφ παξνπζηάδεηαη 
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ζηελ Γηνίθεζε γηα ηελ έγθξηζε εθαξκνγήο. Με ηελ έγθξηζε ε Γηνίθεζε δηαζέηεη πφξνπο θαη 

απνθαζίδεηαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην  θαη αξρίδεη ε νπζηαζηηθή πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αιιαγψλ. ην παξαθάησ δηάγξακκα πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο Αλάιπζεο Αμίαο 

θαη απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νκάδα θαηαιήγεη ζηηο  πξνηάζεηο πνπ ζα απμήζνπλ 

ηελ αμία ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηνπο πειάηεο θαη ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο.  
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Γηάγξακκα 3.7. Παξάδεηγκα δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο Αλάιπζεο Αμίαο γηα ην 

απηνθίλεην 

Πλθροφορία

 Είδοσ αυτοκινιτου
 Αγορά-ςτόχοσ
 Προμθκευτζσ, τεχνολογία 

παραγωγισ, υλικά, 
εξαρτιματα

 Κρατικζσ ρυκμιςεισ

Αρχεία, 
ζγγραφα,ςυνεντεφξεισ 

με τουσ πελάτεσ και 
εργαηόμενουσ,  

ζρευνεσ αγοράσ

Τπόκεςθ

 υλλογι ιδεϊν για τουσ 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
ικανοποίθςθσ των 
βαςικϊν λειτουργιϊν

 Κατάργθςθ 
αναποτελεςματικϊν 
λειτουργιϊν 

Απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ, 

εργαςίεσ 

Σρόποσ και 
μζκοδοι

Εκροι

          Μεταφορά
 Αςφαλισ 
 Φκθνι 
 Αποτελεςματικι
 Άνετθ 

Βαςικζσ 
λειτουργίεσ 

αυτοκινιτου

 Ζρευνεσ
 Πειράματα
 Αξιοποίθςθ νζων 

τεχνολογιϊν

Προτάςεισ 
βελτίωςθσ 

λειτουργιϊν

 Ενςωμάτωςθ αερόςακων,  
ςυςτθμάτων ABC, Cruise control, 
DADS, VTVC, ESC, WEBS

 Αλλαγι ι βελτίωςθ μθχανισ
 Αλλαγι του αμορτιςζρ
 Αντικατάςταςθ ι κατάργθςθ 

υλικϊν, εξαρτθμάτων 

Ανάλυςθ

 Αξιολόγθςθ προτάςεων
 Πικανζσ εξοικονομίςεισ, 

οφζλθ
 Πικανζσ επιδράςεισ 

ςτουσ χριςτεσ
 Δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ αλλαγισ

 Ανάλυςθ κόςτουσ 
-ωφζλειασ

 υμβατότθτα 
προτάςεων 

 Ανάλυςθ 
εφικτότθτασ

Επιλογι των 
καλφτερων 
προτάςεων

 Ενςωμάτωςθ αερόςακων (από2 
ςε 4) και ςυςτθμάτων VTVC, 
WEBS, DADS, ESC 

 Βελτίωςθ μθχανισ (μικρότερθ 
κατανάλωςθ καυςίμου)

 Αλλαγι του αμορτςζρ
 Αντικατάςταςθ του μετάλλου ςε 

πλαςτικό ςτο μπροσ και πίςω

Ανάπτυξθ

 υηθτιςεισ με τουσ 
προμθκευτζσ

 υλλογι περιςςότερων 
πλθροφοριϊν 

 Πρακτικζσ εφαρμογζσ, 
δοκιμζσ 

 Επιςκζψεισ ςτουσ 
προμθκευτζσ, ςτισ 
εμπορικζσ εκκζςεισ

 Εκπαίδευςθ ι 
πρόςλθψθ 
προςωπικοφ

Σελικι 
επιλογι 

προτάςεων

 Ενςωμάτωςθ αερόςακων 
(από2 ςε 4) και ςυςτμάτων 
VTVC, ESC 

 Βελτίωςθ μθχανισ (μικρότερθ 
κατανάλωςθ καυςίμου)

 Αντικατάςταςθ του μετάλλου 
ςε πλαςτικό ςτο μπροσ και 
πίςω

Παρουςίαςθ 
 Προετοιμαςία και 

αναφορά τθσ καλφτερθσ 
πρόταςθσ ι προτάςεων

Πρόγραμμα δράςεων
Σελικι 

ζγκριςθ

 Ενςωμάτωςθ αερόςακων (από2 
ςε 4) και ςυςτμάτων VTVC, ESC 

 Βελτίωςθ μθχανισ (μικρότερθ 
κατανάλωςθ καυςίμου)

 Αντικατάςταςθ του μετάλλου ςε 
πλαςτικό ςτο μπροσ και πίςω

ΠαράδειγμαΒιματα
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Δθαξκνγή ηνπ FMEA 

Σν ηειεπηαίν εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή εθαξκνγήο ζηελ εηθνληθή 

επηρείξεζε παξαγσγήο απηνθηλήησλ είλαη ην FMEA. Σν εξγαιείν απηφ ζα βνεζήζεη ηελ 

επηρείξεζε λα αλαγλσξίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη λα 

επεξεάδνπλ ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο ή ζρεδηαζκνχ, ην πξντφλ θαη ηνπο πειάηεο. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ κπνξεί λα γίλεη γηα θάπνηα δηεξγαζία ζρεηηθή κε ηελ παξαγσγή ηνπ απηνθηλήηνπ ή γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ. Κάζε γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα γηα ην 

πξντφλ ή ηνλ πειάηε πξέπεη λα απνθαιπθζεί θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ελέξγεηεο γηα ηελ 

εμάιεηςή ηνπ.  

Αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα κε άηνκα θαη εηδηθνχο πνπ έρνπλ βαζηά γλψζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ε νκάδα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο βήκαηα: 

Καζνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ εθαξκνγήο ηνπ FMEA  

Ο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ FMEA είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ ή γεγνλφησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηά 

ηνπ θαη/ή λα παξνπζηάζνπλ θίλδπλν γηα ηνπο ρξήζηεο. ηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ  δηεξγαζηψλ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ πεξηέρνπλ θίλδπλν. Έλαο θίλδπλνο 

κπνξεί λα είλαη θπζηθφο θαη κε. Ο θπζηθφο θίλδπλνο πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ ρξήζηε θαη 

ηνπ εξγαδφκελνπ, ελψ ν κε θπζηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ιαλζαζκέλν ζρεδηαζκφ θαη 

παξαγσγή ειαηησκαηηθνχ απηνθηλήηνπ ή εμαξηήκαηνο απηνχ πνπ επεξεάδεη ηνλ ρξήζηε. Ο 

ζθνπφο ηνπ FMEA είλαη ε αλαθάιπςε θαη εμάιεηςε ηέηνησλ επηδξάζεσλ.  

Αλαγλώξηζε ησλ απνηπρηώλ θαη ησλ επηδξάζεώλ ηνπο ζηνπο ρξήζηεο 

ε απηφ ην βήκα ε νκάδα γηα λα αλαθαιχςεη ηηο απνηπρίεο πξέπεη λα θαζνξίζεη φιεο ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ απηνθηλήηνπ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο φπσο:  

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ απηνθηλήηνπ 

 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ 

 Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ απηνθηλήηνπ 
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 Ζ κεηαθνξά  

ηελ ζπλέρεηα ε νκάδα γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα θαζνξίδεη ηηο πηζαλέο απνηπρίεο, δπζιεηηνπξγίεο 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ηνπ απηνθηλήηνπ ή ζην απηνθίλεην κε 

ηελ αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ θαη αλαθνξψλ γηα ηελ απφδνζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ησλ 

απνηπρηψλ θαη απνθιίζεσλ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Ζ αλάιπζε  παξαπφλσλ ησλ 

πειαηψλ ζα δψζεη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρακειή απφδνζε ή εκθάληζε αλεπηζχκεησλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ δηεξγαζία αλάπηπμεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο, νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο θαη εξγαδφκελνπο ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ π.ρ. ηκήκα παξαγσγήο, ε νκάδα 

κπνξεί λα απνθαιχςεη θαη άιια  γεγνλφηα πνπ πεξηέρνπλ θίλδπλν απνηπρίαο θαη επεξεάδνπλ 

ηνπο ρξήζηεο γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε δελ δηαηεξνχζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. ηελ 

αλάπηπμε θαη παξαγσγή ελφο απηνθηλήηνπ νη απνηπρίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο δπζιεηηνπξγίεο ή πξνβιήκαηα φπσο: 

 Γπζιεηηνπξγία ζηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο 

 Γπζιεηηνπξγία ζην ζχζηεκα θξελαξίζκαηνο 

 Παξαγσγή ή παξαιαβή πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ρακειήο πνηφηεηαο 

 Δθπνκπή θαπζαεξίσλ πεξηζζφηεξν απφ ην θαζνξηζκέλν 

Γηα θάζε δπζιεηηνπξγία ή απνηπρία ε νκάδα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο, 

ηελ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη ηελ ζνβαξφηεηα. πγθεθξηκέλα,  ε νκάδα  θαζνξίδεη πφζν 

πηζαλφ είλαη λα ζπκβεί π.ρ. ε δπζιεηηνπξγία ζην ζχζηεκα θξελαξίζκαηνο πνπ κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε αηχρεκα. ηελ ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

εληνπίζεη ηελ δπζιεηηνπξγία απηή, δειαδή αλ πξαγκαηνπνηεί ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ. Σέινο, ε νκάδα θαζνξίδεη ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε αλ ε 

απνηπρία ζπκβεί. ε θάζε παξάγνληα δίλεηαη έλαο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο απφ 1-10 γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ Αξηζκνχ Πξνηεξαηφηεηαο Κηλδχλνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη 

νξηζκέλεο απνηπρίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηελ παξαγσγή απηνθηλήηνπ έσο ηηο 

πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο. 

 

 



 

 
97 

Πίλαθαο 3.9. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο FMEA ζηελ εηθνληθή επηρείξεζε παξαγσγήο 

απηνθηλήηνπ  

 Σξφπνο απνηπρίαο Αηηία 

απνηπρίαο 

πλέπεηα 

απνηπρίαο 

Πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο 

(1-10) 

Πηζαλφηεηα 

Δληνπηζκνχ 

(1-10) 

νβαξφηεηα 

(1-10) 

Αξηζκφο 

πξνηεξαηφηεηαο 

θηλδχλνπ 
(RPN) 

Δλέξγεηεο 

κείσζεο 

απνηπρηψλ 

1 χζηεκα 

θξελαξίζκαηνο 

Με ζπκβαηφ 

κε ην ζρέδην 

Με αζθαιέο 

απηνθίλεην 

- - - - Αλαζρεδηαζκφο  

ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

2 πζηήκαηα 

αζθάιεηαο 

Αλεπαξθήο 

ειεθηξηζκφο 

Υακειφηεξε 

αζθάιεηα 

- - - - Απιφηεξνο 

ζρεδηακζφο 
ζπζηήκαηνο 

ειεθηξηζκνχ 

3 Παξαιαβή 

ειαηησκαηηθψλ 

πιηθψλ, 

εμαξηεκάησλ 

Αθαηάιιεινο 

έιεγρνο ζηελ 

παξαιαβή 

Διαηησκαηηθφ 

απηνθίλεην 

- - - - Νένη θαη 

ζπρλφηεξνη 

έιεγρνη 

πνηφηεηαο 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαηαιήγεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλνπ (RPN) 

γηα θάζε απνηπρία θαη απηέο πνπ έρνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

γηα ηηο κειινληηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ κείσζή ηνπο.  

ρεδηαζκόο βειηηώζεσλ 

Όπσο ζε θάζε εξγαιείν έηζη θαη ζην FMEA ε εθαξκνγή ηειεηψλεη κε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο 

απφ ηελ νκάδα θαη εκπιεθφκελνπο θαη φηαλ απηέο εγθξίλνληαη απφ ηελ Γηνίθεζε ζηελ ζπλέρεηα 

πξνγξακκαηίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ κε 

ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη νξηζκφ ρξφλνπ πινπνίεζεο. ην παξάδεηγκα  αλ ε νκάδα θαηαιήμεη ζε 

έλα κεγαιχηεξν  RPN γηα θάπνηα απνηπρία  π.ρ.  ην ζχζηεκα θξελαξίζκαηνο, πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα δξάζεσλ γηα ηελ κείσζε ή εμάιεηςή ηεο κε αλαζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα λα ηαηξηάδεη κε ην γεληθφ ζρέδην ηνπ απηνθηλήηνπ. Απηφ κπνξεί λα θαηαιήμεη 

ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ απηνθηλήηνπ πνπ ζα είλαη πην πνηνηηθφ θαη ζα έρεη κηθξφηεξε ή 

θαζφινπ πηζαλφηεηα αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηβίσζή ηνπο. Παξά  ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ λέσλ 

πξντφλησλ ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο. Γηαθνξεηηθέο έξεπλεο 

αλαθαιχπηνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (έσο 49%) ησλ λέσλ πξντφλησλ απνηπγράλνπλ ζηελ 

πξψηε θάζε εηζαγσγήο ηνπο ζηελ αγνξά. Άιιεο έξεπλεο  αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο ησλ 

λέσλ πξντφλησλ νη νπνίνη είλαη  ε αλεπαξθήο έξεπλα αγνξάο, ην πςειφ θφζηνο, θαζπζηεξήζεηο 

θαη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ λέσλ πξντφλησλ. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα πξνηείλεη ηξφπνπο 

κείσζεο ή εμάιεηςεο ησλ ιφγσλ απηψλ. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ  είλαη ρξήζηκα ηα εξγαιεία θαη νη 

ηερληθέο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάζηεθαλ κνληέια 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ  φπσο επίζεο εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα θάζε θάζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Απηέο νη θάζεηο  απνζθνπνχλ ζηελ ιήςε 

κηαο ζεηξάο απνθάζεσλ κε ηελ θαηάιεμε ζε κηα ηειηθή απφθαζε παξαγσγήο ελφο λένπ 

πξντφληνο έηνηκν λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά. ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ιίγεο έξεπλεο πνπ 

αλαθέξνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ή ην επίπεδν ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, 

ελψ απφ ηηο ππάξρνληεο γίλεηαη γλσζηφ φηη απηά έρνπλ ιίγε ρξήζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Σα αληίζηνηρα εξγαιεία θαη ηερληθέο βνεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ιήςε  ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Μεηαμχ ησλ πην γλσζηψλ θαη ρξήζηκσλ μερσξίδνληαη ηα εξγαιεία φπσο: 

ΛΑΠ (QFD), Δλσκέλε Αλάιπζε ( Conjoint Analysis), FMEA, ρεδηαζκφο Πεηξακάησλ (DoE), 

Αλάιπζε Αμίαο, Υαξηνγξάθεζε Ρνήο Αμίαο (ΥΡΑ). Απφ απηά ηα εξγαιεία  πεξηγξάθεθαλ ε 

ΥΡΑ, ε Αλάιπζε Αμίαο θαη ην  FMEA θαη παξνπζηάζηεθαλ έξεπλεο, πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ ζπκβάιινληαο ζηελ κείσζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο αλάπηπμεο θαη ηελ αχμεζε 

πνηφηεηάο ηνπο.  

Καηά ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη ζεκαληηθή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ πνπ έρεη ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αχμεζε πνηφηεηαο πξντφληνο θαη ηελ κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο.  
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Ο βαζηθφο ζθνπφο ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο είλαη λα  βνεζάλε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ηα εξγαιεία απηά έρνπλ 

πιενλεθηήκαηα φπσο θαη κεηνλεθηήκαηα. Παξά ηα κεηνλεθηήκαηα απηά ηα εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε. Γεληθά, 

ε επηηπρή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ εμαξηάηαη απφ ηα πξαγκαηηθά νθέιε πνπ 

πξνζθέξεη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θφζκνπ, 

αιιά ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο παξακέλεη ν βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο. Όζν θαιφ λα είλαη 

έλα εξγαιείν απηφ δελ ζα πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα  νθέιε εάλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Πξαγκαηηθή δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο 

 ηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο θαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη 

  Γεληθή  ππνζηήξημε ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο πξντφλησλ 

 Έκπεηξνη θαη παξαθηλεκέλνη εξγαδφκελνη  

Ζ εξγαζία απηή επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ εθαξκνγή θαη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ εξγαιείσλ 

Αλάιπζεο Αμίαο, ΥΡΑ θαη FMEA κεκνλσκέλα, δειαδή αλαιχζεθαλ, παξνπζηάζηεθαλ νη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπο μερσξηζηά ρσξίο λα ιακβάλνληαη  ππφςε νη πηζαλέο 

αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθαξκνγήο ηνπο. Δπεηδή, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα απμεκέλεο γξαθεηνθξαηίαο θαη κεησκέλεο επειημίαο ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο 

πνιιψλ εξγαιείσλ, κηα πξφηαζε γηα ηελ κειινληηθή έξεπλα ζα είλαη λα εμεηαζζεί ε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο κεξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλ ε επηρείξεζε παξακέλεη λα έρεη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην θφζηνο, ρξφλν θαη ηελ πνηφηεηα θαη λα πξνηαζεί έλαο 

θαιχηεξνο αξηζκφο θαη ζπλδπαζκφο ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ 

νπνίσλ  νη επηρεηξήζεηο δελ ζα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ή αληίζεηα απνηειέζκαηα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθαο 3.2. Οη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο αλά ρώξα 

Υώξα Γείγκα 

Αξγεληηλή 

Απζηξαιία 

Βξαδηιία 

Καλαδάο 

Υηιή 

Κίλα 

Γαλία 

Φηλιαλδία 

Γεξκαλία 

Υόλγθ Κόλγθ 

Οπγγαξία 

Ηηαιία 

Ηαπσλία 

Μεμηθό 

Οιιαλδία 

Νέα Εειαλδία 

Ννξβεγία 

Πεξνύ 

Νόηηα Κνξέα 

Ηζπαλία 

νπεδία 

Αγγιία 

ΖΠΑ 

ύλνιν 

31 

55 

27 

38 

10 

30 

27 

14 

28 

14 

38 

71 

29 

29 

29 

32 

13 

8 

50 

33 

27 

24 

43 

700 
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Πίλαθαο εμήγεζεο ζπληνκνγξαθηώλ 

Διιεληθνί ραξαθηήξεο Λαηηληθνί ραξαθηήξεο 

ΛΑΠ (Λεηηνπξγία Αλάπηπμεο Πνηφηεηαο) QFD (Quality Function Deployment) 

ΥΠ (Υαξαθηεξηζηηθά Πνηφηεηαο) QC (Quality Characteristics) 

ΓΑΗ (Γηεξγαζία Αλαιπηηθήο Ηεξαξρίαο) AHP (Analytical Hierarchy Processes) 

ΓΑΓ (Γηεξγαζία Αλαιπηηθνχ Γηθηχνπ) ANP (Analytical Network Processes) 

Α (ρεδηαζκφο Αξηζηείαο) DFX (Design for X- excellence) 

ΑΑΑ (Αλάιπζε εκείσλ Απνηπρηψλ θαη 

Απνηειέζκαηνο) 
FMEA  (Failure Mode & Effects Analysis) 

ΓΠ (Γελεηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο) GP (Genetic Programming) 

ΣΜΠ (Σππνπνηεκέλεο Μεηξήζεηο Πφξσλ) RSM (Resource Standard Metrics) 

ΑΓΔ (Αλάιπζε Γέληξνπ Διαηησκάησλ) FTA (Fault Tree Analysis) 

Π (ρεδηαζκφο Πεηξακάησλ) DOE (Design of Experiments) 

ΜΑΓΑ (Μσζατθή Αλάιπζε κε Γηπιέο 

Αγνξέο) 

MADM (Mosaic Analysis with Double 

Markets) 

ΥΡΑ (Υαξηνγξάθεζε Ρνήο Αμίαο) VSM (Value Stream Mapping) 

ΜΓ (Μήηξα Γνκηθνχ ρεδηαζκνχ) DSM (Design Structure Matrix) 

Γ (ρεδηαζκφο Γνθηκήο) DFT (Design for Testing) 

ΓΥΑ (Γπλακηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Αλάιπζε) 

DFA (Dynamic Financial Analysis) 

ΔΑ (Δλσκέλε Αλάιπζε) CA (Conjoint Analysis) 

ΚΗ (ρεδηαζκφο Καηαζθεπαζηηθήο 

Ηθαλφηεηαο) 

DFM (Design for Manufacturability)  

 

 


