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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τεχνολογική ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχύσει όλους τους κλάδους 
της βιομηχανίας. Αυτό με τη σειρά του έχει επηρεάσει άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και έχει 
εισαγάγει κοινωνικές αλλαγές. Η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη συνεχίζεται με τη συμμετοχή εμάς των ίδιων. 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία, όπου και αποτέλεσε τη βάση μιας νέας 
εθνικής στρατηγικής. Απόρροια αυτής της στρατηγικής είναι και ο όρος Βιομηχανία 4.0. 

Είμαστε στο κατώφλι μιας νέας διαδικασίας, κατά την οποία η αλυσίδα παραγωγής αποκτά νέο νόημα χάρη 
στη διασύνδεση εξωτερικών και εσωτερικών εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. 

Αυτή τη στιγμή, τα συστήματα IT (τεχνολογίας πληροφοριών) εταιρειών, πελατών και προμηθευτών δεν 
είναι πλήρως ενσωματωμένα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν πλήρης ενσωμάτωση των διαφόρων 
τμημάτων μιας εταιρείας. Συνεπώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και οι 
υπηρεσίες δεν είναι ακόμη ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο σύστημα. 

Στο εγγύς μέλλον αναμένεται να δούμε μια ενοποίηση εταιρειών και τμημάτων, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση παγκοσμίων δικτύων συγχώνευσης πληροφοριών. 

Το πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές της Βιομηχανίας 4.0 δεν 
έχει μόνο μία λύση. Οι σύγχρονες προκλήσεις δημιουργούν προσδοκίες και προδιαγραφές οι οποίες πρέπει 
να πληρούνται κατά την υλοποίηση της εκάστοτε λύσης.

Οι νέες λύσεις επιτρέπουν τη σύνδεση με παγκόσμια δίκτυα, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
καταγραφής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Ο όρος Βιομηχανία 4.0 αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Hannover Messe το 2011 και μετά 
υιοθετήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. "Με τον όρο Βιομηχανία 4.0 περιγράφεται η οργάνωση 
διαδικασιών παραγωγής, κατά τις οποίες συσκευές επικοινωνούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη κατά 
μήκος της αλυσίδας αξίας. Δημιουργούν ένα «έξυπνο» εργοστάσιο του μέλλοντος, στο οποίο συστήματα 
ελεγχόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρακολουθούν υλικές διεργασίες, δημιουργούν εικονικά 
αντίγραφα της υλικής πραγματικότητας και λαμβάνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις μέσω μηχανισμών που 
οργανώνονται αυτόνομα". 1

Η βιομηχανική επανάσταση συνεχίζεται στις μέρες μας, με τον διαχωρισμό της σε διάφορα στάδια. Ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού, τις οικονομικής ανάπτυξης και της αστικοποίησης, η παραγωγή 
λαμβάνει χώρα σε εργοστάσια, εντατικά και συνεχόμενα.

Η εμφάνιση νέων υλικών, νέων μορφών ενέργειας και πόρων, νέων μορφών μηχανοποίησης και οργάνωσης 
εργασιών, οδήγησε σε μια εποχή μαζικής παραγωγής που βασίζεται στην κατανομή εργασιών με βάση 
τον ηλεκτρισμό. Στο επόμενο στάδιο, η χρήση των πρώτων προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) 
και η μερική αυτοματοποίηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, επέτρεψε ολοκληρωμένες διαδικασίες 
κατασκευής χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.2    

Η Βιομηχανία 4.0, δηλαδή η βιομηχανική εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, 
βασίζεται στις εφευρέσεις της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Τα συστήματα που έχουν αναπτύξει οι 
υπολογιστές θα επεκταθούν μέσω της σύνδεσής τους σε δίκτυα που θα τους επιτρέπουν να επικοινωνούν 
μεταξύ τους. Η δικτύωση αυτών των συστημάτων (cyber physical system) θα επιτρέψει τη δημιουργία 
έξυπνων εργοστασίων, στα οποία τα κατασκευαστικά συστήματα, τα εξαρτήματα και οι άνθρωποι θα 
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του δικτύου.

Η υλοποίηση της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης θα μεταμορφώσει ολοκληρωτικά 
τη μεταποίηση μέσω της πληροφοριακής επικοινωνίας, του ΙοΤ (Internet of Things) και του 
υπολογιστικού "cloud'.Άλλοτε απομονωμένες μονάδες παραγωγής θα συγχωνεύονται σε μία 
1  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
2 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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ολοκληρωμένη, αυτοματοποιημένη και βελτιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής υψηλής απόδοσης, 
μεταμορφώνοντας επίσης τις σχέσεις ανάμεσα σε κατασκευαστές, προμηθευτές και πελάτες.

Ως πρώτο βήμα σύνδεσης με τη Βιομηχανία 4.0, ο συνεταιρισμός του προγράμματος TransIT ανέλαβε 
να αναπτύξει εκπαιδευτική ύλη για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), εστιάζοντας στις δεξιότητες των 
υπαλλήλων, η ανάπτυξη των οποίων είναι πρωταρχικής σημασίας για τα πρώτα βήματα της προετοιμασίας/
μεταμόρφωσης.

Οι εταίροι του προγράμματος διεξήγαγαν αρκετές έρευνες. Πρώτα απ’ όλα διεξήχθη έρευνα δευτερογενών 
στοιχείων στις χώρες των εταίρων. Ακολούθησε η αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε από τις 
διαδικτυακές συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια.

Κατά την έρευνα συγκρίθηκαν πολυετή σχέδια στρατηγικών, μακροπρόθεσμα οράματα και αναλύσεις σε 
σχέση με τη Βιομηχανία 4.0 στις χώρες των εταίρων.

Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων αυτών εννοιών οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Στη νέα αυτή εποχή, ο γενικός στόχος είναι η βέλτιστη αλληλοσυμπλήρωση των δεξιοτήτων και των πόρων 
των ανθρώπων και των ψηφιακών τεχνολογιών/ρομπότ. Παρότι το εργατικό δυναμικό αντικαθίσταται από 
μηχανές, παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές οι δεξιότητες, οι ιδέες, η δημιουργικότητα, η διαίσθηση και 
η οργάνωση των ανθρώπων. Η αυτοματοποίηση δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία, αλλά τα ρομπότ 
μπορούν να γίνονται βοηθοί και συνάδελφοι. Στο μέλλον οι διευθυντές θα κληθούν να διαχειρίζονται μικτές 
ομάδες (άνθρωποι και κυβερνομονάδες).

Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε ριζική αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος των εταιρειών. Οι 
εργασίες ρουτίνας έχουν ελαχιστοποιηθεί, ενώ το εύρος περίπλοκων διαδικασιών που απαιτούν σύνθετες 
δεξιότητες και προσόντα διευρύνεται. Οι κοινωνικές δεξιότητες γίνονται όλο και πιο σημαντικές.κορυφαίες 
δεξιότητες έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 5 χρόνια.

Ο κατάλογος με τις κορυφαίες δεξιότητες έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 5 χρόνια.

Κορυφαία προσόντα σύμφωνα με την έκθεση 
«Δουλειές του Μέλλοντος» του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ, δημοσιευμένη το 2015 

Κορυφαία προσόντα σύμφωνα με την έκθεση 
«Δουλειές του Μέλλοντος» του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ, δημοσιευμένη το 2020

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων Επίλυση σύνθετων προβλημάτων
Συνεργασία Κριτική σκέψη
Διαχείριση Δημιουργικότητα
Κριτική σκέψη Διαχείριση, ηγετικές δεξιότητες, 

αυτοπεποίθηση
Διαπραγματευτικές δεξιότητες Συνεργασία, συλλογική σκέψη
Έμφαση στην ποιότητα και την ακρίβεια Συναισθηματική νοημοσύνη
Νοοτροπία προσανατολισμένη στον πελάτη 
και τις υπηρεσίες

Κρίση, αποτελεσματικότητα στη λήψη 
αποφάσεων

Αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων Νοοτροπία προσανατολισμένη στον πελάτη και 
τις υπηρεσίες

Ενεργητική ακρόαση Διαπραγματευτικές δεξιότητες
Δημιουργικότητα Νοητική ευελιξία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στις ακόλουθες 
δεξιότητες. 

1. Τεχνικές Δεξιότητες: «όλες οι δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την εργασία. Για παράδειγμα, 
πολυμέσα, προγραμματισμός, διαχείριση γνώσεων, στατιστική. Οι τεχνικές δεξιότητες αποκτώνται 
μέσω εξάσκησης και μάθησης».

2. Διαχειριστικές Δεξιότητες: «όλες οι δεξιότητες και τα προσόντα που έχουν να κάνουν με την επίλυση 
προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, όπως η αναλυτική σκέψη, η έρευνα, η επίλυση συγκρούσεων 
και προβλημάτων, η δημιουργικότητα. Η ικανότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και 
καθοδήγησης των υφισταμένων στην εταιρεία, τακτικές διαπραγμάτευσης και συμπεριφορά 
ανταπόκρισης”.

3. Κοινωνικές Δεξιότητες: «οι κοινωνικές αξίες και κίνητρα του ατόμου, η ικανότητα μετάδοσης γνώσης, 
ηγετικά προσόντα, ομαδικότητα, χτίσιμο σχέσεων για μελλοντική αλληλεπίδραση, ρεαλιστική 
αντίληψη της συμπεριφοράς του ιδίου”. 

Στην πράξη, τα αποτελέσματα της θεωρητικής έρευνας βελτιώθηκαν και συμπληρώθηκαν με συνεντεύξεις 
και ερωτηματολόγια ούτως ώστε να διασαφηνιστεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής ύλης και να βοηθηθούν 
οι ΜμΕ με διευθυντές και στελέχη ενός ευρέως φάσματος διαφορετικών γενεών.

Οι διαδικτυακές συνεντεύξεις (95 στο σύνολό τους) με τις εταιρείες διεξήχθησαν σε 6 χώρες, με την 
ακόλουθη κατανομή:  

Σχήμα 1: Σύνολο συνεντεύξεων ανά χώρα

Ερωτήθηκε αποκλειστικά η προσωπική άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Οι 50 εταιρείες στις οποίες εργάζονται οι εκπρόσωποι της ομάδας εστίασής μας δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τομείς, αλλά όλες τους αντιμετωπίζουν αλλαγές και προκλήσεις λόγω της ψηφιακής επανάστασης.

Ακολουθεί η κατανομή με βάση τη βιομηχανία στην οποία ανήκει η κάθε εταιρεία:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Αγροτική βιομηχανία 1 1

Συνεταιρισμοί / ΜΚΟ 2 2 4
Βιομηχανία Η/Υ 2 4 2 1 1 10
Κατασκευαστική βιομηχανία 1 1
Εκπαίδευση 1 3 1 5
Βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών 1 1
Βιομηχανία τροφίμων 1 2 3
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Βιομηχανία φιλοξενίας 1 1
Μεταποιητική βιομηχανία 1 2 2 2 1 8
Μεταλλευτική βιομηχανία 1 1
Φαρμακευτική βιομηχανία 1 1 2
Έρευνα και ανάπτυξη 2 2
Υπηρεσίες 1 4 1 2 1 9
Βιομηχανία τηλεπικοινωνιών 1 1 2
ΣΥΝΟΛΟ 6 12 11 8 8 5 50

Οι συνεντευξιαζόμενοι προέχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι προεξέχοντες τομείς της 
οικονομίας της εποχής μας εκπροσωπούνται επαρκώς στην έρευνα.

Εξηγήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας στους συμμετέχοντες και ζητήσαμε τη γνώμη τους, ειδικά όσον 
αφορά στις περιοχές όπου υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σκοπός ήταν να δούμε κατά πόσο 
υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας και την εμπειρία των συμμετεχόντων, 
και να εντοπίσουμε τις περιοχές όπου οι βελτιώσεις των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη 
μετάβαση είναι πρωταρχικής σημασίας.

Φυσικά, η ανταπόκριση ήταν πολυποίκιλη, με σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε χώρες και βιομηχανίες.

Ακολουθούν τα πιο σημαντικά σημεία:

Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών. Το εύρος 
εργασιών ρουτίνας συρρικνώνεται, ενώ αυτό περίπλοκων εργασιών για τις οποίες απαιτούνται πολύπλοκες 
δεξιότητες και προσόντα διευρύνεται. Η σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων αυξάνεται διαρκώς.

Παρατηρείται μετατόπιση του επικέντρου στην επικοινωνία, την ομαδικότητα και τις γνώσεις στις ψηφιακές 
τεχνολογίες. Συμπεριλαμβάνονται η κριτική σκέψη, η συνεχής μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, η 
πολυκλαδική γνώση και η πρωτοποριακή σκέψη.

Οι δεξιότητες και τα προσόντα που αποτελούν τη βάση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας θα 
εκτιμώνται ιδιαιτέρως. Οι δημιουργικοί, καινοτόμοι υπάλληλοι δεν εκτελούν οδηγίες μηχανικά, αντίθετα με 
τις προσδοκίες που έχουν ακόμη και στις μέρες μας αμέτρητα εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώροι εργασίας.

Προκειμένου να επιτύχει κάποιος στο μέλλον, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τα εργαλεία, τα συστήματα 
και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα, και να επιλέξει αυτά που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση με 
βάση τις προσδοκίες του χώρου εργασίας του μέλλοντος, καθώς και αυτά που βοηθούν στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων με θετικά αποτελέσματα.

Σε έναν κόσμο μεταμορφωμένο από τα ρομπότ, την τεχνική νοημοσύνη ή την αυτόνομη οδήγηση, η τεχνική 
εκπαίδευση θα θεωρείται απαραίτητη για οποιαδήποτε θέση εργασίας μετά το 2020. Παράλληλα, όμως, 
θα θεωρείται πολύ σημαντική και η ανάπτυξη συγκεκριμένων πολύπλοκων οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η 
καινοτομία στον τρόπο σκέψης, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και το κίνητρο. 

Λόγω της επιδημίας του COVID, η ψηφιοποίηση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, ενώ η τεχνική ανάπτυξη 
έχει επιταχυνθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον. Στις εταιρείες που κατάφεραν 
να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην πανδημία παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερη εσωτερική δομή. Κατάφεραν να 
ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στον κύκλο εργασιών τους, είχαν ευέλικτο και κινητό προσωπικό, στήριξαν 
τη δημιουργικότητα εντός του οργανισμού, ενθάρρυναν την καινοτομία. Όλα χαρακτηριστικά εταιρειών 
που επαναπροσδιορίζονται.Η Covid-19 ανάγκασε τους οργανισμούς να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 
ομαδικότητας, η οποία μέχρι πρότινος ήταν υποτιμημένη. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να θεωρούνται μέλη 
της ομάδας, όχι απλά αντικαταστάτες του ανθρώπινου κάματου. 

Για παράδειγμα η AstraZeneca συνδύασε τον κόπο εκατοντάδων επιστημόνων διαφόρων κλάδων της ιατρικής 
– πνευμονολογία, καρδιολογία, ογκολογία – και από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για να αναπτύξει 
εμβόλιο και άλλες θεραπείες. Ήταν επίσης σημαντικός ο ρόλος της στην εγκατάσταση εργαστηρίων δοκιμών 
σε ολόκληρο το Η.Β. Για να το επιτύχουν χρησιμοποίησαν τεχνολογίες που καθιστούν εφικτές τη συνεργασία 
και τη διαμοίραση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την ταχύτητα και την 
ποιότητα της δουλειάς τους.3 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, οι ακόλουθες δεξιότητες και προσόντα είναι αυτά που 
θα προέχουν στο εγγύς μέλλον:

1. Αποδοχή των αλλαγών που επιφέρει η τεχνολογική πρόοδος, προσαρμοστικότητα και συνεργασία.
2. Καινοτομία, κίνητρο, ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Αυτά τα προσόντα αποζητούν οι 

επιχειρηματίες στους υπαλλήλους τους. Πολύτιμες δεξιότητες που βοηθούν να δομηθεί το μέλλον.
3. Ενσυναίσθηση, ποικιλομορφία, πολυγενεακές δουλειές, τεχνολογική ανανέωση, ψηφιοποίηση, 

ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας.

Η αξία των διακλαδικών γνώσεων θα αυξηθεί, καθώς οι διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να διεκπεραιώνουν 
εργασίες διαφόρων ειδών, με την ομαδικότητα να είναι πολύ σημαντική. Η δε αποτελεσματικότητα της 
ομαδικής εργασίας θα εξαρτάται από την επάρκεια κινήτρου. Το αν η αλλαγή θα είναι επιτυχημένη εξαρτάται 
από τα άτομα που οργανώνουν και διαχειρίζονται την όλη διαδικασία. Είναι σημαντικό να έχουν αναπτύξει 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό, τη μεταμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, τον 
σχηματισμό ομάδων και την οργάνωση κατάλληλης εκπαίδευσης για τα μέλη αυτών των ομάδων.

Στο έτος 2020 φάνηκε ξεκάθαρα η ανάγκη να ανακαλύπτουμε τις αφανείς προοπτικές των υπαλλήλων 
με γνώμονα την επιτυχία της εταιρείας. Ως απεδείχθη, οι άνθρωποι δεν είναι μόνο τα προσόντα και τα 
πιστοποιητικά βάσει των οποίων έχουν επιλεχθεί για ένα πόστο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές CEN/TS έχουν ήδη δημοσιευτεί αποσκοπώντας στην προώθηση της επιτυχημένης 
καινοτομίας. Δίνεται έμφαση στην καινοτομία και στη δημιουργική διαχείριση.

Όσοι ερωτήθηκαν στα πλαίσια του ΙΟ1 τόνισαν τη σημασία των ακόλουθων δεξιοτήτων και επέλεξαν αυτές 
από το πρότυπο που αναπτύχθηκε με βάση τα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας:

 ¾ Συνεργασία
 ¾ Διαχείριση ομάδας
 ¾ Επίλυση προβλημάτων
 ¾ Διαχείριση αλλαγών
 ¾ Καινοτομία
 ¾ Ευελιξία
 ¾ Συνεργατικότητα
 ¾ Δημιουργικότητα
 ¾ Πρωτοβουλία
 ¾ Διαχείριση διενέξεων
 ¾ Πειθώ
 ¾ Ανεκτικότητα

Το ερωτηματολόγιο παρείχε μια επισκόπηση των μαθησιακών συνηθειών και των εταιρικών πρακτικών 
εκπαίδευσης στις χώρες του συνεταιρισμού. Η εκπαιδευτική ύλη και οι μαθησιακές μέθοδοι βασίστηκαν 
στις απαντήσεις που έδωσαν οι 347 ερωτηθέντες.

3 http://vezetofejlesztes.hu/ipar-4.0



1514

Σχήμα 2: Αριθμός συμμετοχόντων ανά χώρα

Ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής συμμετεχόντων ήταν να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση από όλες τις 
γενιές. 

Όσον αφορά σε όσους εργάζονται στις μέρες μας, η Γενιά Χ θυμάται ακόμη τη μετάβαση από τα σταθερά στα 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στη Γενιά Ζ χαρακτηρίζονται από πολυκλαδικό τρόπο 
σκέψης, ενώ προσεγγίζουν τα προβλήματα οπτικά, πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τις προηγούμενες 
γενιές. Από τη σκοπιά των ανθρώπινων πόρων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι τομείς θα υποστούν 
ριζοσπαστικές αλλαγές λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών (π.χ. νανορομποτική ή τεχνητή νοημοσύνη), 
ποιες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και ποιες δεξιότητες θα χρειάζονται οι εταιρείες προκειμένου 
να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Σχήμα 3: Αριθμός συμμετεχόντων ανά γενεά

Οι συμμετέχοντες της έρευνας εκπροσωπούν και τις 4 γενιές. Το 49% των συμμετεχόντων αντιστοιχεί στη 
Γενιά Χ. Ακολουθεί η Γενιά Υ (37%) και η Γενιά Ζ και οι Baby Boomers με 7% εκάστη. Μια φυσιολογική 
κατανομή του ενεργού πληθυσμού.

Το 77% των συμμετεχόντων εργάζονται στον βιομηχανικό τομέα. Οι απαντήσεις τους απεικονίζουν τα 
καθημερινά τους προβλήματα.

Το πρώτο σύνολο ερωτήσεων του ερωτηματολογίου εστίαζε στην εκπαιδευτική ύλη που κατά τη γνώμη 
τους θα ήταν κατάλληλη για τους τομείς της Ηγεσίας, της Οργανωσιακής κουλτούρας, Οργανωσιακής 
δομής, Κινήτρου και Επικοινωνίας, και στις προτιμώμενες μεθόδους απόκτησης νέων γνώσεων. Με βάση 
τις απαντήσεις, καθορίστηκαν τρεις μαθησιακές οδοί, οι οποίες αποτέλεσαν την αφετηρία αυτής της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Η μικρομάθηση, το e-learning και η παραδοσιακή μάθηση θα αναπτυχθούν 
επίσης ως προαιρετικές μαθησιακές οδοί.

Με βάση τις συνεντεύξεις και τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, επιλέχθηκαν 3 κύρια κεφάλαια  για να 
συνοψιστούν οι περιοχές στις οποίες η εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει την υλοποίηση της Βιομηχανίας 
4.0 στις χώρες – εταίρους.

Οι περιοχές αυτές είναι: 

•  Καινοτόμος σκέψη
•  Κίνητρο
•  Τεχνική συνεργασία

Η ενότητα της Καινοτόμου Σκέψης αναπτύχθηκε με βάση το περιεχόμενο του προτύπου 16555-3 της 
οικογένειας προτύπων CEN/TS 16555 για τη διαχείριση της καινοτομίας. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται 
μεταξύ άλλων η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ευελιξίας, συνεργασίας, πρωτοβουλίας και 
διαχείρισης διενέξεων, με βάση τα βασικά στοιχεία νοοτροπίας που είναι απαραίτητα για την καινοτομία. 
Σύντομα παραδείγματα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης 
πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τις ΜμΕ. 

Οι πρακτικές που μάθαμε μέσω των συνεντεύξεων παρουσιάζονται στη διαδικτυακή εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.

Στο κεφάλαιο του Κινήτρου, περιγράφονται η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η πειθώ, η 
ανεκτικότητα και η ομαδικότητα. Σε ένα επιπρόσθετο κεφάλαιο αναλύονται εργαλεία και μέθοδοι παροχής 
κινήτρου σε επαγγελματικό περιβάλλον, με βάση τους τύπους προσωπικοτήτων που χρησιμοποιούνται 
στην παιχνιδοποίηση.

Στο κεφάλαιο της τεχνικής συνεργασίας συνοψίζονται οι τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
μετάβαση, ενώ τονίζονται οι πιο σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
Η προσδοκώμενη επιτυχία ενός προγράμματος της Βιομηχανίας 4.0 και η ικανότητά του να δημιουργεί αξία 
εξαρτάται εν πολλοίς από τον προκαθορισμένο στόχο. Η οργανωσιακή και οικονομική δομή μιας μεγάλης 
επιχείρησης είναι πολύ πιο ανθεκτική απέναντι στους ενδεχόμενους κινδύνους, σε σύγκριση με αυτή μιας 
ΜμΕ.

Πριν αρχίσει να εφαρμόζει τα εργαλεία της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, η ΜμΕ πρέπει να μπορεί 
να τοποθετηθεί αντικειμενικά, ορίζοντας ένα «εισαγωγικό επίπεδο» ως σημείο αφετηρίας. Στο Κεφάλαιο Ι 
του Οδηγού παρέχονται πρακτικές οδηγίες περί αυτού. Περιγράφονται οι οδοί που οδηγούν προς τα άνω 
από διάφορα εισαγωγικά επίπεδα, ενώ καθορίζονται οι ιδιότητες που αντιστοιχούν στην ωριμότητα. Στο 
κεφάλαιο αυτό περιγράφονται επίσης στρατηγικές και τεχνολογικές λύσεις.

Τα περιεχόμενα των κεφαλαίων βασίζονται στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. 

Τα ακριβή αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στα Αγγλικά στον ιστότοπο του προγράμματος:

http://train4future.eu/ και συγκεκριμένα στη σελίδα Competence Matrix: http://train4future.eu/comptence-
matrix/ 

Με τους χώρους εργασίας να γίνονται όλο και πιο ετερογενείς, όχι μόνο ως αποτέλεσμα της συνεύρεσης 
διαφορετικών γενιών στον ίδιο χώρο, αλλά και λόγω άλλων χαρακτηριστικών, είναι σημαντικό να επενδυθεί 
χρόνος και κόπος στην παρατήρηση και κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις διάφορες ομάδας, 
καθώς και – φυσικά – να ενθαρρύνονται αυτές οι αλληλεπιδράσεις. Όσο καλύτερα συνεννοούνται μεταξύ 
τους οι άνθρωποι, τόσο καλύτερα συνεργάζονται. Το κεφάλαιο που μιλά για το  Κίνητρο βοηθά να επιτευχθεί 
αυτή η συνεννόηση.

Και οι τέσσερις γενιές πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική κατάρτιση, η μάθηση και η σωστή εποικοδομητική 
αξιολόγηση είναι τρομερά σημαντικές για μια επιτυχημένη καριέρα. Συμφωνούν όλοι ότι η διαχείριση της 
αλλαγής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι άνθρωποι δεν αγαπούν τις αλλαγές. Αυτές, 
όμως, είναι απαραίτητες και μας χτυπούν την πόρτα όλο και πιο συχνά πια. Ο Οδηγός μπορεί να βοηθήσει 
να γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες. Μπορεί να είμαστε από διαφορετικές γενιές και να διαβαίνουμε 
διαφορετικά μονοπάτια, αλλά συχνά παλεύουμε για τους ίδιους στόχους. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τι είναι η καινοτόμος σκέψη; Γιατί χρειάζεται ξεχωριστό εγχειρίδιο; Πώς σχετίζεται με οτιδήποτε έχετε μάθει 
μέχρι τώρα; Είναι δυνατό να τη μάθετε; Είναι διαχειρίσιμη σε επίπεδο αποκλειστικού προτύπου;

Υπάρχουν δεκάδες παρόμοια ερωτηματικά. Στις επόμενες σελίδες θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε 
κάποια από αυτά. Γιατί όχι σε όλα; Γιατί το αντικείμενο είναι πολύ ευρύ και οι διευθυντές εταιρειών και οι 
επαγγελματίες που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εγχειρίδιο έχουν πολυποίκιλες καταβολές και εμπειρίες. 

Συνεπώς ο στόχος είναι να συνταχθεί ένα 
βοήθημα που θα περιέχει πρακτικές γνώσεις 
και εργαλεία για την καινοτόμο σκέψη και 
που θα σας ενθαρρύνει να υλοποιήσετε την 
καινοτομία, αφού διαβάσετε το Εγχειρίδιο.

Το Εγχειρίδιο αυτό είναι σαν τα σταφύλια. 
Αν φάτε μερικά, θα σας έρθει σίγουρα η 
όρεξη να δοκιμάσετε κι άλλη ποικιλία. Ή 
μπορεί να σας θυμίσει το κρασί.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  2 –  Α Σ  Κ ΑΤΑ Λ Α Β Ο Υ Μ Ε  Τ Ι  Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Ε Ι Ν Α Ι 
ΑΥ Τ Η  Η  Κ Α Ι Ν Ο ΤΟ Μ Ο Σ  Σ Κ Ε Ψ Η
Η καινοτόμος σκέψη είναι μια σχετικά νέα έννοια. Είναι λογικό, λοιπόν, να είναι σχετικά άγνωστη και πιθανά 
να εφαρμόζεται από πολύ λίγους συνειδητά. Παρόλα αυτά, η συνειδητή εφαρμογή της καινοτόμου σκέψης 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών.

Για να καταλάβουμε καλύτερα την καινοτόμο 
σκέψη, ας παίξουμε σκάκι. Το σκάκι είναι 
ένα αρχαίο παιχνίδι. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν 
τους κανόνες του έστω κατά προσέγγιση και 
παίζεται με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το 
επίπεδο του κάθε παίκτη. Το ενδιαφέρον εν 
προκειμένω είναι ότι η «σκακιστική σκέψη» 
και η καινοτόμος σκέψη έχουν πολλά κοινά 
στοιχεία, ειδικά όσον αφορά στην καινοτομία 
προϊόντων. 

Η πιο παλιά κοινοτοπία στις επιχειρήσεις 
είναι ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο – άσχετο 
αυτό με το σκάκι. Στην καινοτομία – για να 
επιστρέψουμε στο σκάκι – ο βασιλιάς είναι 

ο πελάτης. Στόχος του παίκτη που ελέγχει τα λευκά πιόνια είναι να τα τοποθετήσει με τρόπο ώστε να 
απειλείται συνεχώς ο μαύρος βασιλιάς ή να τον αιχμαλωτίσει (ρουά ματ). Στόχος της καινοτομίας είναι η 
ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία να μπορεί να προωθήσει και 
να πουλήσει η εταιρεία ούτως ώστε να πείσει τον βασιλιά (τον πελάτη) να αγοράσει τα αποτελέσματα της 
καινοτομίας.

Στο σκάκι, τα πιόνια τα ελέγχει ο παίκτης. Στην καινοτομία, έχουμε συντελεστές, εξοπλισμό, τεχνολογίες 
κλπ, αντί για πιόνια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν πιόνια που ελέγχει ο διευθυντής 
καινοτομίας (αυστηρά στα πλαίσια της σκακιστικής μεταφοράς). 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 
ΣΚΕΨΗ

PIRO4D - Pixabay
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Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν πρέπει να θεωρούνται άτομα που εξαρτώνται από εμάς, που υπόκεινται σε 
εξωτερικό έλεγχο και διαχείριση και που δεν μπορούν να σκεφτούν και να δράσουν αυτοβούλως). Στο 
σκάκι, ο παίκτης που ελέγχει τα λευκά καταστρώνει μια στρατηγική στο μυαλό του και ελπίζει ότι έτσι θα 
παρασύρει τον μαύρο βασιλιά σε θέση ματ. Ο διευθυντής καινοτομίας* πρέπει να καταστρώσει στρατηγική 
που θα έχει ως αποτέλεσμα να αγοράσει ο πελάτης (ο βασιλιάς) το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει 
αναπτυχθεί στα πλαίσια της καινοτομίας. Στην περίπτωση π.χ. της καινοτομίας επεξεργασίας/μάρκετινγκ, 
ο στόχος είναι μια πιο απλή, οικονομική ή πιο αποδοτική παραγωγή ενός ήδη υπάρχοντος προϊόντος ή η 
έκθεση του προϊόντος που βρίσκεται στα σκοτάδια του κακού μάρκετινγκ, στο φως. Η μεταφορά του από 
το παρασκήνιο, στο προσκήνιο.

Στο σκάκι, τα μαύρα πιόνια εμποδίζουν τα λευκά να αιχμαλωτίσουν τον βασιλιά τους. Μην ξεχνάτε ότι και 
τα μαύρα πιόνια κινούνται, ενώ ο παίκτης που τα ελέγχει επιχειρεί επίσης να αιχμαλωτίσει τον δικό σας 
βασιλιά. Στην περίπτωση της καινοτομίας, αν πούμε ότι ο διευθυντής καινοτομίας ελέγχει τα λευκά πιόνια, 
τότε στόχος των μαύρων είναι να εμποδίσουν τα λευκά από το να επιτύχουν τον στόχο του παίκτη που τα 
ελέγχει. Τα μαύρα πιόνια εν προκειμένω συμβολίζουν τους ανταγωνιστές και τεχνικά, οικονομικά και άλλα 
εμπόδια. Κινούνται όλα ταυτόχρονα και οι κινήσεις τους δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Ο παίκτης των λευκών βάζει τα δυνατά του για να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή το ρουά ματ, αποτρέποντας 
τις αντεπιθέσεις των μαύρων πιονιών. Ο διευθυντής καινοτομίας βάζει τα δυνατά του για να αναπτύξει ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία που να μπορέσει να πουλήσει στον μαύρο βασιλιά (τον πελάτη).

Στο σκάκι, ο παίκτης των λευκών μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει και να τα παρατήσει. 
Στην καινοτομία, ο διευθυντής μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι για κάποιον λόγο δεν είναι δυνατό να 
αναπτύξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα μπορούσε να κάνει καλές πωλήσεις (τεχνικά αδύνατο, πολύ 
ακριβό, το διαθέτουν ήδη ανταγωνιστές κλπ). Στην περίπτωση αυτή, διακόπτει τη διαδικασία της καινοτομίας 
για να αποφύγει τα μάταια έξοδα.

Στο σκάκι, οι κινήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες. Από την άλλη, οι δράσεις των παραγόντων της 
καινοτομίας («πιόνια») φαντάζουν άναρχες. Η εντύπωση αυτή, όμως, μπορεί να είναι απατηλή. Στην 
πραγματικότητα, υπάρχουν αμέτρητοι κανόνες που ρυθμίζουν τη διαδικασία της καινοτομίας – νόμοι 
της φυσικής, τεχνικά χαρακτηριστικά, ψυχολογικά κίνητρα κλπ. Μπορεί, λοιπόν, στο σκάκι να ισχύουν 
συγκεκριμένοι κανόνες, αλλά στην καινοτομία απαιτείται περίπλοκη ανάλυση (αναγνώριση και κατάλληλη 
εφαρμογή) των διαφόρων κανόνων.

Το σκάκι είναι ατομικό παιχνίδι. Η καινοτομία, από την άλλη, είναι συνεργατική. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι 
συμμετέχοντες έχουν ανεξάρτητη βούληση, ιδέες και φιλοδοξίες, σε αντίθεση με τα πιόνια του σκακιού. 
Αξίζει η ενθάρρυνση, υποστήριξη και κατάλληλη διοχέτευση αυτής της φιλοδοξίας. Η συνεργασία έχει 
διάφορες μορφές. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις διάφορες αντικρουόμενες δυνάμεις. Προφανώς, 
για την αποτελεσματική καινοτομία απαιτείται η επικράτηση μιας κοινής συνισταμένης. Αυτό είναι πολύ 
δύσκολη υπόθεση, σε αντίθεση με το σκάκι, όπου όλοι οι κανόνες χωράνε σε ένα λεπτό βιβλίο. Επιπλέον, 
δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μια ενιαία δύναμη. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η σύσταση ενός χαλαρού 
κανονιστικού πλαισίου από κορυφαίους επαγγελματίες της καινοτομίας. Στην περίπτωσή μας, το πλαίσιο 
αυτό είναι το σύνολο προτύπων CEN/TS 16 555 για τη «Διαχείριση της Καινοτομίας». Εφαρμόζοντας το 
πρότυπο παραμένουμε εντός των ορίων του προκαθορισμένου πλαισίου, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις 
πιθανότητές μας να παραγάγουμε μέσω της καινοτομίας μας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα θέλει να 
αγοράσει ο Βασιλιάς.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στο σκάκι, η ανάλυση μεγάλου αριθμού παλιών παρτίδων σκακιού αυξάνει 
σημαντικά τις πιθανότητές μας να κερδίσουμε. Παρόμοια, οι καινοτόμοι μπορούν να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους συλλέγοντας και μελετώντας και αναλύοντας προσεκτικά καλές και βέλτιστες πρακτικές 
σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα καινοτομίας. Μαθήματα, όμως, μπορούν να μας δώσουν και τα 
αποτυχημένα προγράμματα με τη μορφή των κακών πρακτικών. Έτσι προωθείται συνολικά η επιτυχημένη 
καινοτομία.

Ανακεφαλαιώνοντας, ένας καλός σκακιστής βάζει τα δυνατά του για να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή 
να παγιδέψει τον βασιλιά του αντιπάλου για να πετύχει το ρουά ματ. Ο διευθυντής καινοτομίας βάζει τα 
δυνατά του για να αναπτύξει ένα προϊόν ή υπηρεσία που να μπορεί να πουληθεί στον βασιλιά (τον πελάτη).

* Ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, τις τρέχουσες συνθήκες κλπ μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένο 
πόστο διευθυντή καινοτομίας, αλλιώς η διαχείριση της καινοτομίας μπορεί να εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
άλλου διευθυντή ή διευθυντών. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, αλλά ο σκοπός είναι να υπάρχει πάντα 
κάποιος που να εκτελεί αυτήν την προσέγγιση ή λειτουργία, έχοντας την αρμοδιότητα να παράγει καινοτόμα 
προγράμματα και να οργανώνει τις ομάδες.

ΤΟ  Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  C E N / T S  16555
Το ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/TS 16555 συμπεριλαμβάνει διάφορες πλευρές της διαχείρισης καινοτομίας.

Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:PART 1: INTION MANAGEMENT SYSTEM;
 ¾ Μέρος 1: Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας

 ¾ Μέρος 2: Διαχείρισης Στρατηγικών Πληροφοριών

 ¾ Μέρος 3: Καινοτόμος Σκέψη

 ¾ Μέρος 4: Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 ¾ Μέρος 5: Διαχείριση Συνεργασίας

 ¾ Μέρος 6: Διαχείριση Δημιουργικότητας

 ¾ Μέρος 7: Αξιολόγηση Διαχείρισης Καινοτομίας 

Προφανώς, εγείρεται το ερώτημα: Γιατί να τυποποιείται η καινοτομία; 

Μάθετε περισσότερα σκανάροντας τον κωδικό QR και ακούστε μια εξαιρετική σύνοψη από το προωθητικό 
υλικό προηγούμενης ευρωπαϊκής εκδήλωσης.

Η ανάγκη τυποποίησης υλικών πραγμάτων 
προέκυψε φυσικά στην πορεία της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης – 
παρότι ακόμη και μετά την τυποποίηση 
κάποιες διαφορές παρέμειναν, π.χ. στα 
δίκτυα ηλεκτροδότησης, στα πλάτη 
των σιδηροτροχιών, στη λειτουργία του 
διαδικτύου ή στη σύνδεση συσκευών σε 
αυτό. Η ίδια ανάγκη προέκυψε και για τις 
ανθρώπινες επιχειρήσεις, συνεργασίες 
και την εξυπηρέτηση πελατών, δηλαδή να 
αναπτυχθεί μια «κοινή γλώσσα» και κάποιες 
ομοιογενείς ή έστω εύκολα κατανοητές αρχές 
λειτουργίας.

Γιατί;

Ακολουθούν ορισμένοι από τους λόγους:

 ¾μετρησιμότητα
 ¾δυνατότητα επαναλαμβανόμενης εφαρμογής χάρη στους συμπεριλαμβανόμενους κανόνες, 
οδηγίες   ή χαρακτηριστικά (ανάλογα με τη φύση του προτύπου)
 ¾ ευκολονόητη, κοινή γλώσσα

Το σύνολο προτύπων που αφορά στη διαχείριση της καινοτομίας στηρίζει τις καινοτόμες δραστηριότητες 
οργανισμών και επιχειρήσεων, τοποθετώντας τις σε ένα ενοποιημένο, γενικά ερμηνεύσιμο πλαίσιο νόησης 
και διαχείρισης.
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Οι εταιρείες που λανσάρουν ένα σπουδαίο νέο ή πρωτότυπο προϊόν συχνά ρωτιούνται από ειδικούς για 
τη δραστηριότητα της καινοτομίας (και μερικές φορές και για το πώς εφαρμόστηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν 
οι πόροι που στηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η απάντηση είναι 
μια έκφραση έκπληξης και γενικολογίες του τύπου «απλά κάναμε ό,τι χρειάστηκε». Σας θυμίζει κάτι; 
Αναρωτιέται κανείς αν είναι κι αυτή μια μορφή καινοτομίας.

Το σύνολο προτύπων βοηθά οργανισμούς: 

 ¾ να κατανοούν και να αναγνωρίζουν την καινοτομία ως μόνιμο χαρακτηριστικό σχεδόν κάθε 
οργανισμού,

 ¾ να ενημερώσουν τον κόσμο για την καινοτομία ώστε να αποκτήσει ο οργανισμός (η εταιρεία) 
προστιθέμενη αξία 

 ¾ να συνεισφέρουν στην επιτυχημένη καινοτομία προσφέροντας χρήσιμες μεθόδους, διαδικασίες 
και πληροφορίες.

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι ιδέες/έρευνες οδηγούν σε: 

 ¾ ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που μπορεί να προωθηθεί ή
 ¾ μια καινούργια τεχνολογία ή
 ¾ μια νέα διαφημιστική μέθοδο ή
 ¾ ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ή λύση για έναν οργανισμό.

Μέχρι να διαφημιστεί ή να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα, μπορούμε μόνο να μιλάμε για απόπειρες, όχι για 
καινοτομία.

Το σύνολο των προτύπων για τη διαχείριση της καινοτομίας βοηθά να περιοριστούν οι πειραματισμοί και 
να αυξηθούν τα αποτελέσματα στα πλαίσια της ανάπτυξης.

Στη γλώσσα των λογιστών: το αποτέλεσμα της καινοτομίας είναι λιγότερα έξοδα και/ή περισσότερα έσοδα 
ή υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Οι περισσότεροι ταυτίζουν την καινοτομία με τεχνικές δραστηριότητες.

Αλλά η καινοτομία, η καινοτόμος σκέψη και άρα και η διαχείριση καινοτομίας ερμηνεύονται επίσης ως 
δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση, τις υπηρεσίες, την οικονομία στο σύνολό 
της, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και, πέρα από όλα αυτά, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 
(κοινωνική καινοτομία). Συνεπώς, η καινοτομία συνδέεται με όλους τους εργασιακούς κλάδους, καθώς και 
με την οικονομική και κοινωνική ζωή. Φυσικά, οι έννοιες του πελάτη και του χρήστη πρέπει να ερμηνεύονται 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε κλάδου. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε εδώ, όμως, είναι 
ότι η καινοτομία – και άρα και το σύνολο των προτύπων διαχείρισης καινοτομίας – δεν περιορίζεται σε 
δραστηριότητες κερδοφορίας. Αντιθέτως, έχει εφαρμογή σε κάθε μορφής οργανισμό, σε κάθε κλάδο της 
οικονομίας, καθώς και στην κοινωνία εν γένει.

Ας δούμε συνοπτικά τα στοιχεία του ευρωπαϊκού προτύπου CEN/TS 16555 για να μπούμε μετά στο πρακτικό 
κομμάτι του Εγχειριδίου, βλέποντας τη γενική εικόνα μέσω της διαρθρωτικής προσέγγισης.

Ξεκινάμε με μια σύντομη περιγραφή των μερών του συνόλου προτύπων:

ΜΕΡΟΣ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Το Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας (CEN/TS 16555-1: 2013, στην Ουγγαρία: MSZ CEN/TS 16555-1: 
2013, στη Βουλγαρία: СД CEN/TS 16555-1:2014) καθορίζει το πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης αυτού 
καθαυτού και περιγράφει τη λειτουργία της χοάνης καινοτομίας. Παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για 
τους παράγοντες που καθορίζουν το όραμα μιας εταιρείας (ή άλλου οργανισμού) και τη στρατηγική της, σε 
ευθυγράμμιση με την εταιρική κουλτούρα.

Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή του προτύπου εντός του οργανισμού, καθώς και τη σχετική 
επικοινωνία, αναγνώριση πόρων και την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεθόδου διαχείρισης. 

ΜΕΡΟΣ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διαχείριση Στρατηγικών Πληροφοριών (CEN/TS 16555-2: 2014; στην Ουγγαρία: MSZ CEN/TS 16555-
2: 2014, στη Βουλγαρία: СД CEN/TS 16555-2:2015) περιγράφει τα βήματα της διαχείρισης στρατηγικών 
πληροφοριών, από την αναγνώριση των αναγκών μέχρι τη χρήση των αποτελεσμάτων.

Βοηθά να αναγνωρίζονται οι απαραίτητοι τύποι πληροφοριών που σχετίζονται με την αγορά και το 
περιβάλλον για τη μελλοντική ή ήδη λανσαρισμένη καινοτομία, καθώς και να αναγνωρίζονται και να 
αξιολογούνται σωστά οι πηγές αυτών των πληροφοριών. 

ΜΕΡΟΣ 3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΚΕΨΗ 

Η Καινοτόμος Σκέψη (CEN/TS16555-3: 2014; στην Ουγγαρία MSZ CEN/TS16555-3: 2014, στη Βουλγαρία: 
СД CEN/TS 16555-3:2015) είναι μια δομημένη προσέγγιση για την αναζήτηση και εφαρμογή πληροφοριών, 
ιδεών και εμπειριών, με σκοπό την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση ευκαιριών και την επίλυση 
προβλημάτων, οδηγώντας έτσι σε βέλτιστη απόδοση στην αγορά. Παρακάτω στο Εγχειρίδιο συζητάμε την 
πρακτική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Όπως το ίδιο το πρότυπο, η προσέγγιση δεν υποστηρίζει μόνο 
την καινοτομία στα προϊόντα, αλλά και στις διαδικασίες, τους οργανισμούς και το μάρκετινγκ.

ΜΕΡΟΣ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (CEN/TS 16555-4: 2014; στην Ουγγαρία: MSZ CEN/TS 16555-4: 2014, 
στη Βουλγαρία: СД CEN/TS 16555-4:2015) παρέχει καθοδήγηση σε οργανισμούς για την αναγνώριση, 
χρήση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βοηθά επίσης τους οργανισμούς να ενσωματώνουν 
στρατηγικές προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στις επιχειρηματικές στρατηγικές τους.

ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Διαχείριση Συνεργασίας (CEN/TS 16555-5:2014; στην Ουγγαρία: MSZ CEN/TS 16555-5:2014, στη 
Βουλγαρία: СД CEN/TS 16555-5:2015) εξηγεί τον ρόλο της συνεργασίας σε διάφορα στάδια της διαδικασίας 
καινοτομίας και περιγράφει τις μεθόδους και τα ερεθίσματα. 

ΜΕΡΟΣ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η Διαχείριση Δημιουργικότητας (CEN/TS 16555-6:2014; στην Ουγγαρία: MSZ CEN/TS 16555-6:2014, στη 
Βουλγαρία: СД CEN/TS 16555-6:2015) παρέχει καθοδήγηση για τη διαχείριση της παραγωγής νέων ιδεών 
για την προώθηση της καινοτομίας. 

ΜΕΡΟΣ 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Η Αξιολόγηση Διαχείρισης Καινοτομίας (CEN/TS 16555-7:2015; στην Ουγγαρία: MSZ CEN/TS 16555-7:2015, 
στη Βουλγαρία: СД CEN/TS 16555-7:2016     ) επικεντρώνεται σε δείκτες μέτρησης απόδοσης του προτύπου 
IMS και παρέχει καθοδήγηση για την αξιολόγηση των δυνατών και αδύναμων σημείων του εφαρμοσμένου 
συστήματος διαχείρισης καινοτομίας.

Μην ξεχνάτε το απόφθεγμα: δεν μπορείς να διαχειριστείς ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις (Robert S. Kaplan 
και David R. Norton)

Βλέποντας το πρότυπο από τη σκοπιά του οργανισμού, θα δείτε ότι τα στοιχεία του συνόλου προτύπων 
παρέχουν μια βάση κι ένα πλαίσιο για την υγιή, ανθεκτική (ευέλικτη, προσαρμόσιμη) λειτουργία των 
οργανισμών.
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σχετική γνώση και γνώμες αλλάζουν και εξελίσσονται κάθε μέρα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δεχτούμε 
ότι αυτή τη στιγμή τις μηχανές και τις συσκευές τις δημιουργούν και τις χειρίζονται άνθρωποι. Παρομοίως, 
είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν, χειρίζονται και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (Μεγάλα 
Δεδομένα, λογισμικό, υλικό). Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι άνθρωποι παίζουν συνεργατικό ρόλο – 
και η φουτουριστική αυτή σκέψη σταδιακά γίνεται καθημερινή πραγματικότητα. 

Όταν αναπτύσσουμε τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τα ηθικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την προτιθέμενη (ή φανταστική…) χρήση της.

Ανακεφαλαιώνοντας, εσωτερικοί κι εξωτερικοί παράγοντες, δηλαδή το πλαίσιο αναφοράς, οι άνθρωποι 
και οι παράγοντες που καθιστούν εφικτά ή περιορίζουν τα αποτελέσματα είναι οι κινητήριες δυνάμεις 
της καινοτόμου σκέψης. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δραστηριότητες και η λειτουργία των ανθρώπων εντός 
του οργανισμού (στυλ, επικοινωνία, τύπος συμπεριφοράς κλπ) καθορίζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε, 
κατανοούμε και χρησιμοποιούμε τους εξωτερικούς παράγοντες.

Οι επιστήμες των οικονομικών, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας μελετούν τους οργανισμούς εδώ 
και καιρό, τόσο η κάθε μία ξεχωριστά όσο και συνεταιρικά. Ως αποτέλεσμα έχουν αναπτυχθεί διάφορα 
θεωρητικά πρότυπα και ερευνητικές διαστάσεις. Η οργανωσιακή κουλτούρα συνδέεται με την κουλτούρα 
της εκάστοτε χώρας και τις διάφορες διαστάσεις της. Οι πιο γνωστές και γενικά αναγνωρισμένες 
πολιτισμικές μελέτες (που είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο) είναι οι μελέτες του Χόφστεντε (ο συντάκτης 
τους πέθανε το 2020) και η έρευνα GLOBE. Ανάμεσα σε άλλα, οι μελέτες αυτές εξερευνούν την απόσταση 
ισχύος, την αρρενωπότητα ή θηλυκότητα της εκάστοτε κοινωνίας, την αποφυγή της αβεβαιότητας και τον 
μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό.

Τα χαρακτηριστικά αυτά αντανακλώνται επίσης στους οργανισμούς και στη λειτουργία τους. Η ευελιξία ενός 
οργανισμού, το επίπεδο ελέγχου, η ανοχή στην αποτυχία και το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι σημαντικοί 
παράγοντες καινοτομίας. 

Τα είδη της οργανωσιακής κουλτούρας 
είναι τα παρακάτω:

 ¾  Ισχύς
 ¾  Ρόλος
 ¾  Εργασία
 ¾  Άτομο 

Μπορούμε επίσης να δούμε την 
οργανωσιακή κουλτούρα από τις ακόλουθες 
σκοπιές: 

 ¾  Εσωτερικές/εξωτερικές κινητήριες 
δυνάμεις

 ¾  σταθερότητα/έλεγχος
 ¾  ευελιξία/δυναμισμός                                         

Είναι γενικά αποδεκτή η άποψη ότι η οργανωσιακή κουλτούρα έχει ορατά και αόρατα στοιχεία. Για 
αυτό χρησιμοποιούν τόσοι συγγραφείς τη μεταφορά του παγόβουνου. Όπως στα παγόβουνα, έτσι και 
η οργανωσιακή κουλτούρα έχει ένα ορατό τμήμα που είναι πολύ μικρότερο από τις κρυφές κινητήριες 
δυνάμεις.

Τα βασικά στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας σύμφωνα με τον McKinsey είναι η στρατηγική, η δομή, 
τα συστήματα, οι κοινές αξίες, το στυλ, το προσωπικό και οι δεξιότητες. 

Σταματήστε λίγο και σκεφτείτε τον οργανισμό σας. Ποια από τα 7 στοιχεία του McKinsey είναι 
ορατά και ποια είναι κρυμμένα; 
Τι μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε το ορατό κομμάτι;

Mote Oo Education Pixabay

Σ Ε  Τ Ι  Μ Α Σ  Β Ο Η Θ Α  Η  Κ Α Ι Ν Ο ΤΟ Μ Ο Σ  Σ Κ Ε Ψ Η ;
Το ερώτημα αυτό έχει μια πολύ απλή απάντηση: Αυξάνει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της 
επιχείρησης ή οργανισμού στην αγορά.

Το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στρατηγικούς στόχους και το 
όραμα του οργανισμού και, προφανώς, από το περιβάλλον και τις συνθήκες που αλλάζουν.

Το κείμενο αυτό γράφτηκε τον καιρό τη πανδημίας της COVID-19, το 2020. Στις μέρες αυτές έχει καταστεί 
προφανές ότι το νόημα και το περιεχόμενο του όρου «αποτελεσματικότητα», όπως τον ερμηνεύουν οι 
εταιρείες, μπορεί να αλλάξει ταχύτατα, π.χ. λόγω εξωτερικών περιβαλλοντικών επιρροών. Οι επιχειρηματικοί 
στόχοι που τέθηκαν στις αρχές του 2020 προφανώς δεν είναι επιτεύξιμοι πια σε πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς.

Χρειάστηκε να επαναπροσδιοριστούν στόχοι και να θεωρηθούν ρεαλιστικές δυνατότητες. Οι οργανισμοί 
που είχαν αφοσιωθεί συνειδητά στην καινοτομία εξ αρχής είχαν σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπόρεσαν 
να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν τις απαραίτητες αλλαγές αμέσως αφού συνειδητοποίησαν την κατάσταση. Η 
συνειδητή καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως δηλώνεται στο πρότυπο: «Η διαδικασία της καινοτομίας ξεκινά, όταν καθίσταται σαφές ότι ένα πιο 
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι εφικτό, αλλά η φύση του αποτελέσματος είναι αβέβαιη και η οδός που οδηγεί 
στη λύση δεν είναι ξεκάθαρη…»

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι ΚΟ Ι  Π Α ΡΑ Γ Ο Ν Τ Ε Σ Π ΟΥ Ε Ν Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Τ Η Ν Κ Α Ι Ν ΟΤΟ Μ Ο 
Σ Κ Ε Ψ Η 
Ας ξεκινήσουμε με μία πρακτική, σύντομη δήλωση: η ανοιχτομυαλιά – ως ανθρώπινη στάση και συμπεριφορά, 
ως τρόπος σκέψης, ως σύνολο επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ως βάση οργανωσιακής κουλτούρας – είναι 
κρίσιμης σημασίας.

Χάρη στην επαναλαμβανόμενη και διαδραστική φύση της, η καινοτόμος σκέψη απαιτεί υπομονή και 
συνεργασία. Σε κάθε συνεργασία, είναι σημαντικό να έχουν όλα τα μέρη την πρόθεση και την ικανότητα να 
καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχτούν άλλες απόψεις και να τις ερμηνεύουν 
και να τις αντιλαμβάνονται μέσω ενός πρίσματος αποδοχής.

Είναι σημαντική η χρήση μιας ολιστικής προσέγγισης της κατάστασης και των προβλημάτων, αλλά και η 
ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των επί μέρους στοιχείων – αναλογιζόμενοι τις οπτικές γωνίες όλων 
των εμπλεκομένων μερών (του οργανισμού, της αγοράς, των δυνητικών πελατών και χρηστών). Ανάλογα, 
η εφαρμοσμένη προσέγγιση πρέπει να είναι ταυτόχρονα λογική και συναισθηματική, ελεύθερη και 
δημιουργική.

Ο οργανισμός πρέπει να αντέχει την αποτυχία, να τη βλέπει σαν ευκαιρία μάθησης και συγκέντρωσης 
εμπειριών. Να βλέπει την αξία της αποτυχίας στη διαδικασία της καινοτομίας. Αντίστοιχα, θα ήταν προς 
όφελος του οργανισμού να ενσωματώνονται τέτοιες «ώριμες εμπειρίες» στην υπάρχουσα ή υπό κατασκευή 
γνωσιακή του βάση, ούτως ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές στο μέλλον.

Συνεπώς, είναι τρομερά σημαντικό να μην τιμωρούν τα λάθη και τις λοξοδρομήσεις οι οργανισμοί, ούτε 
και να ντροπιάζουν τους υπεύθυνους. Αντίθετα, πρέπει να διοχετεύουν τις αρνητικές εμπειρίες και να 
θεωρείται αυτό στοιχείο της οργανωσιακής κουλτούρας. 

Από τα παραπάνω θα έχετε ήδη μαντέψει ότι το κλειδί της καινοτόμου επιχείρησης είναι βασικά ο παράγοντας 
άνθρωπος. Η οργανωσιακή κουλτούρα διαμορφώνεται, διαδίδεται και εγκρίνεται από ανθρώπους, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν επίσης να διεκπεραιώνουν τις σχετικές δραστηριότητες.

Ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης. Η 
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Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την οργανωσιακή κουλτούρα, ίσως θα άξιζε να εξοικειωθείτε με τα 
έργα των Schein, Handy, Kono, Quinn ή Flamholtz επί του αντικειμένου.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάποιο είδος οργανωσιακής κουλτούρας είναι πιο κατάλληλο για την 
καινοτομία από τα άλλα. Το βέλτιστο είδος εξαρτάται από τη βιομηχανία, τη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, 
την εταιρική στρατηγική κλπ. Κρίσιμος παράγοντας καινοτομίας για οποιαδήποτε οργανωσιακή κουλτούρα 
είναι η ανοιχτομυαλιά και η υποστήριξη της καινοτόμου σκέψης και λειτουργίας, όπως τα περιγράψαμε 
νωρίτερα.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας τέτοιας κουλτούρας; Η παγιοποίηση των 
σχολίων και της αναγνώρισης, η ενθάρρυνση παροχής σχολίων και ιδεών από τους υπαλλήλους, η στιβαρή 
αντιπροσώπευση της εταιρικής κουλτούρας από τη διεύθυνση, το κύρος της διεύθυνσης, η λειτουργία σε 
συμφωνία με τις εταιρικές αξίες, η στήριξη της ποικιλομορφίας και της καλής συνεργασίας, η αντιμετώπιση 
της ανάπτυξης και της μάθησης ως πραγματικών αξιών, η συνεχής επίδειξη της κουλτούρας από τον 
οργανισμό, δηλαδή το να φαίνεται ότι η κουλτούρα δεν είναι απλά ένα κομμάτι χαρτί κολλημένο στον τοίχο 
ενός γραφείου.

Πέρα από τη στήριξη από την κουλτούρα, ο οργανισμός μπορεί (ή μάλλον θα έπρεπε) να στηρίζει επιπλέον 
την καινοτόμο σκέψη μέσω ενός κατάλληλου συστήματος παροχής κινήτρου.

Η γενικά αναγνωρισμένη βασική εξίσωση που δείχνει τον ρόλο του κινήτρου είναι η εξής: 

Επίδοση = δεξιότητες/ικανότητες + κίνητρο

ή

Επίδοση = δεξιότητες/ικανότητες*κίνητρο

Σε επίπεδο συνιστωσών, η εξίσωση αυτή είναι απόλυτα αποδεκτή. Το μόνο ερώτημα είναι κατά πόσο 
πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθεση ή πολλαπλασιασμός ή ακόμη και αν η συνάρτηση θα έπρεπε να ήταν 
εκθετική, δεδομένου ότι η επίδοση είναι αποτέλεσμα των διαθέσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με το 
κίνητρο ως καταλύτη.

Από τη σκοπιά της οργανωσιακής θεωρίας, το κίνητρο μπορεί να 
θεωρηθεί συνώνυμο με τα ερεθίσματα, δηλαδή με τη συμπεριφορά 
και τις δράσεις των διευθυντών που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση 
των υφισταμένων τους για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Ο Daniel H. Pink είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στο 
αντικείμενο του οργανωσιακού κινήτρου. Στο βιβλίο του, Motivation 
3.0, συνοψίζει τα μοιραία ελαττώματα των συστημάτων αμοιβής 
– τιμωρίας («αν-τότε») που προκύπτουν όταν υπερβαίνουμε ένα 
ορισμένο κατώφλι στα επτά σημεία. Το δύσκολο είναι να εντοπιστεί 
επακριβώς αυτό το κατώφλι. 

1. Υπονόμευση του εγγενούς κινήτρου(Η συμμόρφωση με προσχεδιασμένες, μετρήσιμες εξωτερικές 
προσδοκίες/στόχους και τις νόρμες που καθορίζονται στις διαδικασίες μπορεί να επιτευχθεί μόνιμα 
μόνο αν μπορέσετε να αγνοήσετε τις εσωτερικές σας ανάγκες και ευκαιρίες).

2. Ελάττωση απόδοσης («Μπορώ να κάνω περισσότερα, αλλά γιατί να τα κάνω, αφού δεν θα έχω 
κάποια ανταμοιβή;)

3. Καταπίεση δημιουργικότητας («Έχουν ήδη θέσει συγκεκριμένο στόχο, οπότε ποιο το νόημα να 
σκεφτώ κάτι άλλο, τη στιγμή που δεν μπορώ καν να πετύχω αυτόν τον στόχο…»)

4. Εκτοπισμός καλής συμπεριφοράς (Εγγενώς καλόβουλες πράξεις με στόχο το «κοινό καλό» χάνουν 
την αξία τους, αν το κίνητρο είναι κάποια «εμπορική» ανταμοιβή. Ορισμένα πράγματα δεν 
αγοράζονται και οι υπάλληλοι δεν κάνουν οτιδήποτε για οικονομικά ανταλλάγματα).

5. Ενθάρρυνση πρόχειρων λύσεων, εξαπάτησης κι άλλων ανήθικων ενεργειών (Αν ο στόχος είναι 
αδύνατος ή δύσκολο να επιτευχθεί, μετρήσεις και στατιστικές πλαστογραφούνται, η τιμιότητα 
περιορίζεται και όσοι στηρίζουν το δίκαιο αποκλείονται. Μάλιστα αυτοί οι τελευταία συχνά 
φεύγουν από τον οργανισμό).

6. Εθισμός (Αν ο οργανισμός δώσει κάποια ανταμοιβή, σταδιακά θα δημιουργηθεί μια όλο και 
αυξανόμενη προσδοκία αυτής της ανταμοιβής – και η έλλειψή της θα προκαλεί απογοήτευση και 
ελάττωση απόδοσης).

7.   Προώθηση βραχυπρόθεσμης σκέψης (Οι βραχυπρόθεσμες – ετήσιες ή και τριμηνιαίες – προσδοκίες 
και το σχετικό σύστημα ανταμοιβής στηρίζουν αυτές τις προσδοκίες και μόνο. Ειδικά στην 
περίπτωση ανώριμων, ανεύθυνων διευθυντών, όχι μόνο δεν ενισχύουν, αλλά παρεμποδίζουν 
τη μακροπρόθεσμη σκέψη. Είναι σαν την παροιμία «κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτέρει»).

Tο βιβλίο του περιλαμβάνει εξαιρετικές ιδέες για 
σύγχρονες μεθόδους παροχής κινήτρου. Σκανάρετε τον 
κώδικα QR για σύνοψη και βίντεο! Ο Pink διατηρεί 
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook 
και στο LinkedIn μοιράζεται πληροφορίες, ιδέες και 
πρακτικές εφαρμογές αποτελεσμάτων ερευνών.

Β Η Μ ΑΤΑ  Τ Η Σ  Κ Α Ι Ν Ο ΤΟ Μ Ο Υ  Σ Κ Ε Ψ Η Σ
Όπως είπαμε, η ανάλυση σε στοιχεία και βήματα ίσως φαντάζει περίεργη. Αυτή, όμως, η δομή βοηθά 
στη συνειδητή συναρμολόγηση της διαδικασίας, παρέχοντας επίσης ένα πλαίσιο σκέψης και λειτουργίας. 
Παράλληλα, αποτρέπει τον οργανισμό από το να «ερωτευτεί» μια ιδέα σε συναισθηματικό επίπεδο, με 
αποτέλεσμα ένα μακρύ και ατελέσφορο ταξίδι προς τη λάθος κατεύθυνση. Γενικά, δείτε το σαν σύστημα 
πλοήγησης το οποίο σας ενημερώνει από νωρίς, αν κάνετε μια λάθος στροφή (ή σας βοηθά να το καταλάβετε 
εγκαίρως οι ίδιοι).

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η διαδικασία ξεκινά υπό μία κατάσταση σαν αυτή που έχουμε ήδη περιγράψει. Όπως αναγράφεται στο 
πρότυπο: «Η διαδικασία της καινοτομίας ξεκινά, όταν καθίσταται σαφές ότι ένα πιο επιθυμητό αποτέλεσμα 
είναι εφικτό, αλλά η φύση αυτού του αποτελέσματος είναι αβέβαιη και η οδός προς τη λύση ασαφής…»

Σε αυτή τη φάση πρέπει να συλλέγονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα ή να εκληφθεί ως ευκαιρία το αποτέλεσμα μιας ιδέας/έρευνας. 

Μπορείτε να αναρωτηθείτε τα παρακάτω: 

 ¾ Πώς είναι το περιβάλλον της αγοράς;
 ¾ Τι λέει η σχετική νομοθεσία;
 ¾ Τι λένε τα προγνωστικά;
 ¾ Τι ζητάει η αγορά; Υπάρχει ήδη κάποια εκπεφρασμένη ανάγκη;
 ¾ Ποια θέση κατέχουν οι ανταγωνιστές;

Κατά τη συγκέντρωση πληροφοριών, ΔΕΝ πρέπει να συνυπολογίζονται οι επιχειρηματικοί 
περιορισμοί.

Κατά τη φάση συγκέντρωσης πληροφοριών, αξίζει να έχετε επίσης κατά νου το Μέρος 2 (Διαχείριση 
Στρατηγικών Πληροφοριών) και Μέρος 5 (Διαχείριση Συνεργασίας).

Ποια εργαλεία και προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση πληροφοριών;
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ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ένα από τα ανερχόμενα επιστημονικά πεδία των τελευταίων 20 ετών είναι η δικτυακή έρευνα. Τα 
αποτελέσματά της εφαρμόζονται σε οργανισμούς όλων των ειδών. Έχουν εκδοθεί αρκετές μελέτες για 
τον δικτυωμένο κόσμο και τα νέα είδη οργανισμών. Μάλιστα ίσως έχετε ήδη αντιληφθεί ότι καθημερινά 
ιδρύονται χαλαροί οργανισμοί με αντικείμενο μία και μόνο εργασία στις νεοφυείς επιχειρήσεις ή οργανισμοί 
προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών.

Μικροί και μεγάλοι οργανισμοί επηρεάζονται από τη συνειδητή δικτύωση (συνειδητή επιχειρηματική 
δικτύωση).

Είναι συχνό φαινόμενο, όταν κάποιος χρειάζεται προμηθευτή, να στρέφεται σε πρώην συμμαθητές ή 
συναδέλφους, παρά σε μια τυχαία εταιρεία. Οι προσωπικές σχέσεις αποτελούσαν ανέκαθεν πηγή αξίας.

Είναι επίσης γνωστό ότι ένα από τα αποτελέσματα της διείσδυσης του διαδικτύου είναι η υπερπληροφόρηση. 
Μερικές φορές είναι δύσκολο να πάρουμε μια σωστή απόφαση με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Αξίζει, 
λοιπόν, να αναθερμάνουμε παλιές, πιθανά ξεχασμένες ή κακοσυντηρημένες σχέσεις, και να χτίσουμε 
καινούργιες.

Ευκαιρίες δημιουργίας νέων σχέσεων:
Δια ζώσης ή διαδικτυακή συμμετοχή σε 

 ¾ σεμινάρια
 ¾ συνέδρια
 ¾ επαγγελματικές εκδηλώσεις 

(συναντήσεις, επιδείξεις, διαγωνισμούς 
κλπ.)

Εγγραφή σε 

 ¾ επαγγελματικούς συλλόγους
 ¾ εθνικούς ή/και διεθνείς συλλόγους 

δικτύωσης 
 ¾ κοινότητες αθλητισμού χόμπι

Φυσικά, είναι επίσης σημαντικό να διατηρούμε ή να 
αναθερμαίνουμε παλιές σχέσεις. Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ενδείκνυνται για αυτόν τον σκοπό (είτε είναι 
προσωπικά ή μικτά, όπως τα Facebook και Instagram, είτε 
επαγγελματικά, όπως το LinkedIn). Επίσης, συναντήσεις σε 
σχολείο και δουλειά, μαθητικές επανασυνδέσεις. 

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης δικτύωσης; Πρώτον, 
μην ξεχνάτε ότι δεν είναι η ποσότητα των σχέσεων που μετρά, 
αλλά η ποιότητά τους.

 Πώς μπορείτε να χτίσετε καλές σχέσεις;

 ¾ Να είστε έτοιμοι να δώσετε – Αν έχετε τον νου σας για ευκαιρίες να βοηθάτε νέους ή 
παλιούς συνεργάτες, αργά ή γρήγορα θα σας ανταποδώσουν τη χάρη! 

 ¾ Να ακούτε τους συνομιλητές σας – Ποτέ δεν ξέρετε. Ίσως μάθετε κάτι ενδιαφέρον ή 
σημαντικό. Όπως και να ‘χει, το ειλικρινές ενδιαφέρον είναι σημαντικό συστατικό στο 
χτίσιμο μιας σχέσης.

 ¾ Πιο πολύ να ακούτε και να ρωτάτε, παρά να μιλάτε! – Σκεφτείτε το: κι εσείς δεν προτιμάτε 
εκείνους που δείχνουν ενδιαφέρον για εσάς;

 ¾ Να δίνετε μόνο υποσχέσεις που μπορείτε να κρατήσετε – και να τις κρατάτε.
 ¾ Να αναλαμβάνετε δράση! – Αν ο γνωστός σας είναι επίσης ανοικτός στη συνεργασία, 

βρείτε τον κατάλληλο τρόπο το συντομότερο δυνατόν. Μην κωλυσιεργείτε!
 ¾ Προνοήστε! – Μην πνίγετε έναν πιθανό συνεργάτη με τις ιδέες σας. Χτίστε σχέσεις και 

συνεργασίες!
 ¾ Να εκμεταλλεύεστε τα διαλείμματα των εκδηλώσεων! – Σύμφωνοι, δεν είναι εύκολο για 

όλους να πιάνουν κουβέντα με έναν ξένο… Αναλογιστείτε, όμως, το εξής: αυτός με τον 
οποίο θέλετε να μιλήσετε πιθανά νιώθει το ίδιο. Πάρτε, λοιπόν, την πρωτοβουλία. Ισχύει 
κι εδώ ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης.

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή το χτίσιμο σχέσεων δια ζώσης και μέσω διαδικτύου.
Ορισμένοι δυσκολεύονται να συνδεθούν με ξένους σε διαδικτυακές εκδηλώσεις. Οι διαδικτυακές αίθουσες 
συνομιλιών ή οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων παρέχουν καλές ευκαιρίες. Αν δε παρέχεται η 
δυνατότητα ιδιωτικής συνομιλίας, αυτό βοηθά πολύ στο να κάνετε επαφές. Ίσως χρειαστείτε τη βοήθεια 
κάποιου συντονιστή γι’ αυτό. Τα διαλείμματα στις διαδικτυακές εκδηλώσεις είναι εξίσου χρήσιμα για 
τη δικτύωση με αυτά σε κανονικά συνέδρια ή συναντήσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν μπορείτε να 
ανταλλάξετε επαγγελματικές κάρτες. Στην περίπτωση των διαδικτυακών εκδηλώσεων είναι ακόμη πιο 
σημαντικό να αναλάβετε αμέσως δράση μετά τη λήξη τους (να στείλετε e-mail ή να πάρετε τηλέφωνο).
 Συνεπώς:

 ¾ Αν ο οργανισμός σας δεν είναι ακόμη μέλος διαδικτυακών επαγγελματικών κοινοτήτων, 
αξίζει να γίνει.

 ¾ Αξίζει να έχετε το νου σας για διαδικτυακές (και παραδοσιακές) επαγγελματικές 
εκδηλώσεις. Μπορείτε να βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που να είναι 
προσιτές ή και δωρεάν.

 ¾ Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να τονώσει τον ενθουσιασμό των υπαλλήλων 
σας – μόνο μην ξεχάσετε να τους πείτε να δικτυωθούν!

 ¾ Όλο και πιο πολλοί επιλέγουν να μην τυπώνουν επαγγελματικές κάρτες – φτιάξτε μια 
ηλεκτρονική που να μπορείτε να τη στείλετε αμέσως!

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥO

Η συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο είναι γρήγορη υπόθεση. Αξίζει να εκμεταλλευτείτε τις 
δεξιότητες των νεότερων υπαλλήλων του οργανισμού, δηλαδή τους «ψηφιακούς αυτόχθονες», οι οποίοι 
κινούνται δίχως περιορισμούς στο διαδίκτυο.

Ο ψηφιακός γραμματισμός, όμως, είναι απαραίτητος ανεξαρτήτου ηλικίας. Η γρήγορη και ασφαλής χρήση 
τεχνολογιών πληροφοριών (υλικό, λογισμικό, δημοφιλείς εφαρμογές) δεν αρκεί. Για να χειριζόμαστε τα 
εργαλεία της ΙΤ με σιγουριά, πρέπει να κατανοούμε εις βάθος τη λειτουργία και τις εσωτερικές διασυνδέσεις 
του σχετικού λογισμικού, και τις δυνατότητες που μας προσφέρει αυτό  - είτε μιλάμε για βασικές εφαρμογές 
γραφείου ή για πιο περίπλοκα επαγγελματικά πακέτα λογισμικού.

Η συνεργασία ανάμεσα στις γενιές είναι επίσης σημαντική στη διαδικτυακή αναζήτηση, καθώς μεγαλύτεροι 
(πιο έμπειροι) άνθρωποι συνήθως κάνουν πιο εύκολα συσχετισμούς και ίσως να κατέχουν περισσότερες 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τι είναι, λοιπόν, αυτή η διαχείριση γνώσεων; Γιατί αναφερόμαστε 
ξεχωριστά σε αυτή; Ούτως ή άλλως, όταν επιλέγει υπαλλήλους μια 
εταιρεία κι όταν αργότερα τους εκπαιδεύει, δεν φροντίζει να έχουν τις 
κατάλληλες δεξιότητες; Αυτό είναι η διαχείριση γνώσεων; Ή μήπως είναι 
κάτι άλλο; Για να την καταλάβουμε, ας μιλήσουμε πρώτα για τις αλλαγές.

Ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς. Σε αυτό το περιβάλλον επιχειρούν 
οι οργανισμοί, οι οποίοι μάλιστα αντανακλούν τα χαρακτηριστικά 
του κόσμου σε μικρότερη κλίμακα. Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, για την επιβίωση και την ανάπτυξη απαιτούνται ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα, τόσο στο ατομικό (υπάλληλος) όσο και στο 
οργανωσιακό επίπεδο.

Είναι τρομερά σημαντικό να γίνεται διαχείριση της γνώσης που κατέχει 
ήδη ο οργανισμός, και η αντιμετώπισή της ως πόρου. Στις μέρες μας, 
λύσεις που θεωρούνταν σίγουρες εδώ και δεκαετίες πλέον δεν έχουν 
εφαρμογή. Ο κόσμος δούλευε στο ίδιο μέρος για δεκαετίες, με διαδικασίες και μεθόδους που άλλαζαν 
σχετικά αργά. Συνεπώς, ο χρόνος αρκούσε και τα σχετικά μέσα επέτρεπαν τη μετάδοση της γνώσης «από 
χέρι σε χέρι», δηλαδή από τον έναν στον άλλον, σε ρυθμό προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ικανότητες του 
αποδέχτη.

Οι αλλαγές που επηρεάζουν τους οργανισμούς ήταν πιο αργές παλιά. Σίγουρα τα μέλη της Γενιάς Χ και 
οι baby boomers θα το θυμούνται καλά αυτό. (Ορισμένοι εξ αυτών, πιθανά σε μεγαλύτερο ποσοστό από 
ό,τι σε μικρότερες ηλικίες, δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να αποδεχτούν ότι πλέον οι οργανισμοί 
λειτουργούν διαφορετικά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο στρεσαρισμένοι, που ορισμένοι μπορεί μέχρι και 
να αρρωστήσουν από το στρες που προκαλεί η αλλαγή. Παρακάτω θα συζητήσουμε για την αντοχή, γνωστή 
και ως ευέλικτη προσαρμοστικότητα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε ατομικό, όσο και οργανωσιακό 
επίπεδο.)

Οι ραγδαίες αλλαγές δεν επιτρέπουν πια την  αργή, ενδελεχή, προσωπική μετάδοση γνώσης. Είναι, λοιπόν, 
εξαιρετικής σημασίας η συγκέντρωση και διαχείριση της γνώσης που κατέχει ο οργανισμός. Αυτό είναι η 
διαχείριση γνώσης, με απλά λόγια.

“Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η γνώση αποτελεί κεντρικό παράγοντα παραγωγικότητας σε μία εταιρεία. 
Μόνο οι εταιρείες που μπορούν να παράγουν νέα γνώση τακτικά, να τη διασπείρουν γρήγορα σε όλον τον 
οργανισμό και να τη μετουσιώνουν σε έναν καινούργιο προϊόν ή υπηρεσία, θα επιτύχουν μακροπρόθεσμα. 
Αντίστοιχα, η εταιρική διαχείριση σταδιακά μεταβάλλεται σε γνώση και διαχείριση της μάθησης.”1

Τι είναι η γνώση, από οργανωσιακή σκοπιά; 

Ο πιο δημοφιλής ορισμός της γνώσης είναι αυτός 
των Davenport και Prusak (2001, σελ. 21) στο 
βιβλίο τους: «[…] ένα ρευστό μίγμα πλαισιωμένης 
εμπειρίας, αξιών, σχετικών πληροφοριών και 
εξειδικευμένων γνώσεων που παρέχει ένα 
πλαίσιο αξιολόγησης και ενσωμάτωσης νέων 
εμπειριών και πληροφοριών». 

Στον ορισμό συμπεριλαμβάνεται η εξειδίκευση 
και η υποκείμενη εμπειρική γνώση, η οποία 
παραμένει ενεργή κι ας μην το συνειδητοποιούμε.

Για να το πούμε απλά, η ρητή ή αντικειμενική 
(γνωστική) γνώση είναι το σύνολο της γνώσης που 
έχουμε στο κεφάλι μας. Τυπικά, την εκφράζουμε 
με λέξεις, αριθμούς, πληροφορίες και εξισώσεις, 
και μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από τον έναν 
1 A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán Málovics Éva1 – Mihály Nikolett2; Buzás N. (ed.) 2005: Tudásmenedzsment 
és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005/2. JATEPress, Szeged, p 123-138

πληροφορίες για το εκάστοτε αντικείμενο. Αυτό λέγεται γνώση των πηγών, δηλαδή ένα σύνολο θεωρητικών 
και πρακτικών γνώσεων που χρησιμοποιούν όσοι κάνουν αναζήτηση για να βρίσκουν χρήσιμες πληροφορίες. 
Προφανώς, η καλή συνεργασία εντός του οργανισμού είναι κρίσιμης σημασίας. Από το σύνολο προτύπων, η 
Διαχείριση Συνεργασίας έχει εφαρμογή κι εδώ.

Η συνεργασία ανάμεσα στις 
γενιές είναι επίσης σημαντική στη 
διαδικτυακή αναζήτηση, καθώς 
μεγαλύτεροι (πιο έμπειροι) 
άνθρωποι συνήθως κάνουν 
πιο εύκολα συσχετισμούς και 
ίσως να κατέχουν περισσότερες 
πληροφορίες για το εκάστοτε 
αντικείμενο. Αυτό λέγεται γνώση 
των πηγών, δηλαδή ένα σύνολο 
θεωρητικών και πρακτικών 
γνώσεων που χρησιμοποιούν 
όσοι κάνουν αναζήτηση για να 
βρίσκουν χρήσιμες πληροφορίες. 
Προφανώς, η καλή συνεργασία 
εντός του οργανισμού είναι 
κρίσιμης σημασίας. Από το 
σύνολο προτύπων, η Διαχείριση 
Συνεργασίας έχει εφαρμογή κι 
εδώ.

Μην ξεχνάτε ότι, όταν μια πληροφορία εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, 
αυτό μπορεί να οφείλεται στη βελτιστοποίηση του περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης, και όχι στην 
πραγματική του αξία.

Όταν συλλέγουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, καλό είναι να μην αγνοούμε και συνδρομητικούς ιστοτόπους, 
σχετικούς με τον κλάδο μας ή την αγορά, πέραν των δωρεάν διαθέσιμων πόρων.

Κατά τη συγκέντρωση πληροφοριών, είναι κρίσιμο να γίνεται εξακρίβωση των πηγών. Πρέπει να μπορείτε 
να… 

 ¾ αξιολογείτε τις πληροφορίες με βάση την αξιοπιστία της πηγής

 ¾ επικυρώνετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχετε βρει (με κριτήριο το επάγγελμα και την 
αγορά)

 ¾ ιεραρχείτε τα δεδομένα ανάλογα με τη σχετικότητά τους με το προς αναζήτηση αντικείμενο.

Χρήσιμες συμβουλές :

 ¾ Η συνεργασία των διαφόρων γενεών καθιστά πολύ πιο αποτελεσματική τη συγκέντρωση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο, καθώς συνδυάζεται η επαγγελματική γνώση των 
πιο έμπειρων μεγαλύτερων (π.χ. κατάλληλες λέξεις – κλειδιά, φράσεις), και η τυπικά 
ευρύτερη εμπειρία των νέων στην αναζήτηση.

 ¾ Ανεξαρτήτως του ποια γλώσσα μιλάτε στην εταιρεία, αξίζει να κάνετε τις αναζητήσεις 
σας και στα Αγγλικά, καθώς οι περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο 
είναι σε αυτή τη γλώσσα.

Chiplanay, Pixabay

Gerd Altmann, Pixabay
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στον άλλον. Στις μέρες μας, ο κόσμος είναι περίπλοκος ακριβώς λόγω του τεράστιου όγκου ρητής γνώσης 
(πληροφοριών). Γι’ αυτό ακριβώς είναι χρήσιμος ο έλεγχος των πηγών που είδαμε προηγουμένως.

Η έμμεση ή σιωπηρή γνώση δεν είναι ορατή, ούτε μπορεί να εκφραστεί με (σχετική) σαφήνεια. Είναι 
φύσει προσωπική, δηλαδή βασίζεται στις ρίζες και στην προσωπική εμπειρία, στον «εσωτερικό κόσμο» του 
καθενός.

Οι δυτικές κουλτούρες εστιάζουν στη ρητή γνώση, ενώ οι ανατολικοί πολιτισμοί τονίζουν τη σημασία της 
σιωπηρής γνώσης. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, τόσο για τις εσωτερικές, όσο και για τις εξωτερικές 
συνεργασίες μας.

Αυτό που έχει σημασία, τόσο για αυτό το Εγχειρίδιο όσο και για τη διαχείριση γνώσης των οργανισμών είναι 
ότι τόσο η ρητή, όσο και η σιωπηρή γνώση συνυπάρχουν ταυτόχρονα στην καθημερινότητα και στις πράξεις 
μας. Επηρεάζουν τις δραστηριότητές μας και τα αποτελέσματα αυτών.

Μία από τις φάσεις της διαχείρισης γνώσης εντός ενός οργανισμού είναι η δημιουργία γνωσιακής βάσης. 
Η λεπτομερής περιγραφή της ξεπερνά τους σκοπούς αυτού του βιβλίου, αλλά ο στόχος είναι η εκτίμηση και 
συγκέντρωση της υπάρχουσας γνώσης του οργανισμού σε μία βάση δεδομένων με λειτουργία αναζήτησης. 
Σε αντίθεση με τη σιωπηρή γνώση, η ρητή είναι εύκολο να εκτιμηθεί.

Εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει η παιχνιδοποίηση. Οι πιο συχνές ερωτήσεις των υπαλλήλων (διευθυντών 
και προσωπικού) και των εξωτερικών συνεργατών (πελάτες, προμηθευτές, αρχές, ΜΜΕ) απαντώνται από 
τους ίδιους τους υπαλλήλους. Έτσι αναδύεται η κρυμμένη γνώση.

Στο πλαίσιο της καινοτόμου σκέψης, όταν συγκεντρώνουμε πληροφορίες είναι σημαντικό να μην 
αποκλείουμε την εσωτερική γνωσιακή βάση. Ενδέχεται να έχει συγκεντρώσει από παλιότερα ο οργανισμός 
τις απαραίτητες γνώσεις ή πληροφορίες για το εκάστοτε ζήτημα.

Στις εξωτερικές γνωσιακές βάσεις συμπεριλαμβάνονται ερευνητικοί ιστότοποι, πανεπιστήμια, 
επαγγελματικοί σύλλογοι ή επαγγελματικά περιοδικά – δωρεάν ή με συνδρομή.

ΒΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΥΣΕΩΝ

Στο βήμα αυτό παράγονται ιδέες. Η παραγωγή ιδεών μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν οι 
συμμετέχοντες της διαδικασίας έχουν λάβει υπόψη τους παράγοντες που καθιστούν εφικτά αυτά τα 
αποτελέσματα. Έτσι στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής ιδεών, παραμένουν μόνο οι ιδέες που αξίζουν 
την επένδυση επιπλέον πόρων (χρόνος, εργατοώρες).

Για τη φάση αυτή πρέπει να εφαρμόσετε τις αρχές των Μερών 5 και 6 (Διαχείρισης Συνεργασίας και 
Διαχείριση Δημιουργικότητας αντίστοιχα).

Κατά την Παραγωγή Λύσεων, ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικοί 
περιορισμοί. 

ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η πανέξυπνη μέθοδος των Έξι Καπέλων της Σκέψης του Edward de Bono που θα περιγράψουμε εδώ έχει 
εφαρμογή και σε αρκετές άλλες φάσης της διαδικασίας καινοτομίας και της καινοτόμου σκέψης.

Η ουσία της μεθόδου (ή εργαλείου) είναι ότι προάγει την παράλληλη σκέψη, σε αντίθεση με τη φυσική 
λειτουργία των εγκεφάλων μας η οποία βασίζεται στη «διαφωνία». Με τη μέθοδο των Έξι Καπέλων της 
Σκέψης, οι συμμετέχοντες εξετάζουν το εκάστοτε πρόβλημα από μία και μόνο σκοπιά τη φορά. Έτσι μπορούν 

να συζητηθούν πολλαπλά επιχειρήματα, απόψεις και δυνατότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ 
WIKIPEDIA ή αγοράστε το βιβλίο για τη βιβλιοθήκη της εταιρείας σας.

Σε αυτή τη φάση της καινοτόμου σκέψης, στόχος είναι η παραγωγή πιθανών 
λύσεων με βάση τις ιδέες που θα έχουν προκύψει και βελτιστοποιηθεί 
κατά τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Συνεπώς, η διαδικασία των «έξι καπέλων» πρέπει να δομηθεί ως ακολούθως. 
Τονίζουμε ότι πρόκειται για ένα απλό παράδειγμα, καθώς η σειρά των 
καπέλων μπορεί και πρέπει να αλλάζει, ανάλογα με την περίσταση.

Μέχρι να αποκτήσει αρκετή εμπειρία ο οργανισμός ώστε να μπορεί 
να εφαρμόζει εσωτερικά τη μέθοδο, καλό θα ήταν να προσληφθεί ένας 
έμπειρος ειδικός.

Ακολουθεί μια πιθανή διαδικασία για τη φάση της παραγωγής λύσεων:

 ¾ Μπλε καπέλο (διαδικασία) : Ο Συντονιστής εξηγεί τα βασικά στους συμμετέχοντες, οι οποίοι 
φορούν επίσης μπλε καπέλα. Παρότι αναφέρονται κάποιες πληροφορίες, στην παρούσα φάση 
δημιουργείται μόνο η βάση του αρχικού ιδεοκαταιγισμού.

 ¾ Πράσινο καπέλο (δημιουργικότητα): Ξεκινά ένας ελεύθερος ιδεοκαταιγισμός ώστε να 
καταγραφτούν οι πιθανές λύσεις. Σε αυτό το στάδιο εκφράζονται αποκλειστικά και μόνο ιδέες.

 ¾ Λευκό καπέλο (γεγονότα): Καταγράφονται γεγονότα σχετικά με τις ιδέες (δηλαδή τις λύσεις). Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να μοιράζονται τα γεγονότα για κάθε ιδέα ξεχωριστά ή να προσθέτουν 
νέα καπέλα για κάθε ιδέα ξεκινώντας από το τμήμα του «λευκού καπέλου.

 ¾ Κόκκινο καπέλο (συναισθήματα): Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τα συναισθήματά τους για τις 
ιδέες.

 ¾ Κίτρινο καπέλο (προνόμια): Καταγράφονται τα προνόμια της εκάστοτε ιδέας.
 ¾ Μαύρο καπέλο (κίνδυνοι):Καταγράφονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εκάστοτε ιδέα.

Αν το αιτηθεί κάποιος ή το προτείνει ο συντονιστής, μπορείτε να φορέσετε το μπλε καπέλο οποιαδήποτε 
στιγμή για να αποσαφηνίσετε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεστε.

Κατά τον ιδεοκαταιγισμό μπορείτε να επιστρέφετε σε άλλο καπέλο αρκετές φορές – αλλά μόνο αφού πρώτα 
φορέσετε το μπλε καπέλο.

Ίσως να αναρωτιέστε, αγαπητέ αναγνώστη, «Μα είναι δυνατόν να χαζολογούμε με καπέλα, ενώ συζητάμε 
τόσο σοβαρά θέματα;» Μην ξεχνάτε ότι ο ανθρώπινος νους, η σκέψη, τα συναισθήματα, συχνά μας ξεγελούν 
– πολύ πιο συχνά από ό,τι θα νόμιζε κανείς. Οι προκαταλήψεις μας ή κάποιες προηγούμενες εμπειρίες 
μπορεί να μας θολώνουν την όραση.

Ίσως να σας έπειθε αν μαθαίνατε ότι ο πατέρας αυτής της μεθόδου, ο De Bono, έχει σπουδάσει γνωστικές 
διεργασίες, παράλληλη και πλευρική σκέψη και τη «μεθοδολογία της μακροπρόθεσμης μάθησης». 
Τα έργα του είναι διαθέσιμα σε 34 γλώσσες. Τα βιβλία του διδάσκονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πολλών χωρών. Το αριστούργημα που έγραψε το 1969 (The Mechanism of 
Mind) ήταν δέκα χρόνια μπροστά από την εποχή του όσον αφορά σε θέματα λογικής, με τις υποθέσεις του 
να επαληθεύονται με επιστημονικές μεθόδους: τα συναισθήματα που παράγονται μέσω της αντίληψης 
είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες στη λήψη αποφάσεων.

Η μέθοδος των Έξι Καπέλων της Σκέψης μας βοηθά να «παραπλανήσουμε» αυτόν τον συναισθηματικό 
παράγοντα που λειτουργεί ως αυτόματος πιλότος και στηρίζει τη δημιουργία της πιο αντικειμενικής άποψης.
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ΙΔΕΟΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ

Τα θεμέλια και οι αρχές του ιδεοκαταιγισμού τέθηκαν από τον διαφημιστή Alex Osborn στη δεκαετία του 
1940 κι έκτοτε παραμένουν δημοφιλή. Γιατί; Γιατί η μέθοδος αυτή βασίζεται σε απλούς κανόνες και, αν 
εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να ωφελήσει οποιονδήποτε οργανισμό, εταιρεία ή ομάδα.

Οι συμμετέχοντες

 ¾ σχηματίζουν μικρές ομάδες (συνήθως των 5 ή 12 ατόμων)
 ¾ αποκλείουν επικρίσεις και χαρακτηρισμούς (σχετικά με την ιδέα ή το άτομο που την κατέβασε), 

καθώς και τα αντεπιχειρήματα *
 ¾ επικουρούνται από συντονιστή
 ¾ αναζητούν λύσεις για ένα προκαθορισμένο πρόβλημα 
 ¾ καταγράφουν ιδέες δίχως σχόλια (χρησιμοποιώντας δημιουργικές μεθόδους, αν το προτιμούν) 
 ¾ στο τέλος της συνεδρίας εκτιμούν και ιεραρχούν τις ιδέες χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές (π.χ. 

βαθμολόγηση).

(*αντίθετες απόψεις και λόγοι απόρριψης εξετάζονται στη φάση επιλογής ιδεών)

Η παραγωγή νέων ιδεών και η ελεύθερη σκέψη 
είναι απόρροια της ομαδικής εργασίας και της 
ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης. Αυτή η τελευταία 
μπορεί να επιτευχθεί αν απουσιάζουν οι 
προϊστάμενοι ή αν η κουλτούρα του οργανισμού 
βασίζεται ούτως ή άλλως στην εμπιστοσύνη. 

Υπάρχουν και ενισχυμένες εκδοχές: στον 
αντίστροφο ιδεοκαταιγισμό, οι συμμετέχοντες 
αναλογίζονται τους λόγους που μπορεί να 
εξηγούν μια υπάρχουσα κατάσταση. Άλλη μια 
συναρπαστική επιλογή είναι να προσπαθούν 
επίτηδες οι συμμετέχοντες να προκαλούν 
ελαττώματα για να τα εντοπίσουν όλα.

Aλλη μια γνωστή τεχνική είναι αυτή του Brainwriting: ο 
εμπνευστής μιας ιδέας την καταγράφει και τη δίνει στον 
διπλανό του. Αντλώντας έμπνευση από την ιδέα, αυτός 
συμπληρώνει τις δικές του σκέψεις και την παραδίδει στον 
επόμενο.

H τεχνική Starbursting από την άλλη εστιάζει στο πρόβλημα, 
παρά στη λύση. Κάποιος κατεβάζει μια ιδέα π.χ. για ένα νέο 
προϊόν και οι υπόλοιποι τη βομβαρδίζουν με εξειδικευμένες, 
εις βάθος ερωτήσεις (π.χ. σε ποιους απευθύνεται). Στόχος 
είναι η όσο το δυνατόν πιο ενδελεχής εξέταση της ιδέας, πριν 
την επένδυση πόρων σε αυτή.

Άλλες τεχνικές ιδεοκαταιγισμού είναι η “Pecha Kucha” και 
η μεθοδολογία Charette. Η πρώτη βασίζεται στη γρήγορη 
παρουσίαση. Κάθε ομιλητής έχει μόνο 6 λεπτά και 40 

δεύτερα για να κάνει μια παρουσίαση. Του επιτρέπει να δείξει έως και 20 εικόνες, αλλά μόνο για 20 
δεύτερα την κάθε μία. Μπορούν να γίνουν μέχρι και 14 διαδοχικές παρουσιάσεις. Η δεύτερη εφαρμόζεται 
όταν είναι περισσότερα τα θέματα προς συζήτηση. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες 
ιδεοκαταιγισμού και κάθε ομάδα αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

„ Ο εγκέφαλός σας είναι ένας γίγαντας που κοιμάται». Έτσι ξεκινά ένα βιβλίο του Anthony Peter “Tony” 
Buzan. Περιγράφει διάφορες μεθόδους μάθησης και την επίλυσης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου 
του χάρτη του νου.

Ο χάρτης του νου είναι μια περίπλοκη εικόνα ή μάλλον ένα δημιουργικό διάγραμμα. Επιτρέπει ταυτόχρονες 
συσχετίσεις, χωρική διέγερση και ομαδοποίηση και τη δημιουργία ολιστικών συστημάτων, πράγμα που τον 
καθιστά τρομερά αποτελεσματικό εργαλείο απεικόνισης. Αν δημιουργούμε οι ίδιοι τα οπτικά στοιχεία, τότε 
συμμετέχουμε ενεργά. Έχοντας δημιουργήσει την εικόνα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε της περιοχής ειδικού 
ενδιαφέροντος. Η δημιουργία και ερμηνεία των χαρτών του νου ενεργοποιεί και τα δύο ημισφαίρια του 
εγκεφάλου, θέτοντας σε κίνηση τη λογική και τη δημιουργική σκέψη, και πυροδοτώντας τα συναισθήματα. 

Για ποιον λόγο, όμως, να χρησιμοποιούμε δημιουργικές λύσεις για να συλλαμβάνουμε ιδέες; Ας το 
εξηγήσουμε εν συντομία: το μυστικό κρύβεται στον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος νους. Όταν 
κρατάμε σημειώσεις με τον παραδοσιακό τρόπο χρησιμοποιούμε το αριστερό ημισφαίριο. Δημιουργικές 
απεικονίσεις, όπως ο χάρτης του νου, υπάγονται στις «δεξιότητες» του δεξιού ημισφαιρίου. (Αριστερό 
ημισφαίριο: λόγος, γραφή, ανάγνωση, μέτρηση, λογική, ανάλυση, καταχώρηση, λεπτομέρειες, ιεράρχηση, 
διαδοχή. Δεξί ημισφαίριο: φαντασία, χρώματα, διαστάσεις, χωρικά-οπτικά ερεθίσματα, μουσικότητα, 
ολιστική αντίληψη, ταυτοχρονισμός). 

Η καταγραφή των παραγομένων ιδεών με οπτικά μέσα βοηθά επίσης να γεννιούνται επιπλέον ιδέες και να 
δομούνται οι υπάρχουσες.

https://venngage.com/features/mind-map-maker

Στις μέρες μας ακούγεται συχνά η φράση «άνθρωπος δεξιού ή αριστερού ημισφαιρίου». Όντως, υπάρχουν 
κάποιοι που κλίνουν πιο πολύ προς ένα ημισφαίριο, παραμελώντας λίγο το άλλο. Όλοι μας, όμως, μπορούμε 
να χρησιμοποιούμε ολόκληρο τον εγκέφαλό μας, αν το θέλουμε. Όλοι μας κατέχουμε όλες τις λειτουργίες, 
απλώς μπορεί να μη γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τις άλλες. Για πραγματικά αποτελεσματική 
σκέψη πρέπει να χρησιμοποιούμε ολόκληρο τον εγκέφαλό μας. Η χαρτογράφηση του νου και παρόμοιες 
δημιουργικές μέθοδοι το ενισχύουν αυτό, βοηθώντας μας να σκεφτόμαστε δίχως περιορισμούς μεν, 
συστηματικά δε. 

Προτιμήστε την 
ποσότητα

Αποφύγετε να 
ασκείτε κριτική

Αποδεχτείτε 
αντισυμβατικές 

ιδέες

Συνδυάστε και 
βελτιώστε ιδέες
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διεκδικητικότητα δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την παραγωγή ιδεών, αλλά βοηθά πολύ τις ομάδες να 
παράγουν ιδέες αποτελεσματικά.

Η διεκδικητικότητα είναι η στάση και συμπεριφορά που επιδεικνύουμε όταν μπορούμε να προασπιζόμαστε 
τα ενδιαφέροντά μας (τις ιδέες μας) και να αποδεχόμαστε ταυτόχρονα τα ενδιαφέροντα (τις ιδέες) άλλων.

Η προηγούμενη πρόταση ίσως φαντάζει αντιφατική σε όσους δεν έχουν μάθει ή αναπτύξει ακόμη αυτή τη 
στάση. Δεν είναι, όμως.

Το σχήμα αυτό βασίζεται στο Όργανο Thomas-
Killmann.

Τα στιλ διαχείρισης συγκρούσεων μπορούν να 
αξιολογούνται με διάφορα τεστ, όπως το Όργανο 
Thomas-Kilmann και διάφορα άλλα εργαλεία 
αξιολόγησης δεξιοτήτων. Συνεπώς, η διαχείριση 
συγκρούσεων μπορεί να αναπτύσσεται μέσω 
εξειδικευμένων σεμιναρίων, τα οποία θα 
βασίζονται στα αποτελέσματα αυτών των 
αξιολογήσεων. Η διακλαδική εποπτεία μπορεί 
να ενισχύει την αποτελεσματικότητα αυτών των 
σεμιναρίων.

Αποφυγή – χαρακτηρίζεται από χαμηλή 
αυτοπεποίθηση και χαμηλή συνεργασιμότητα. 
Το προσωπικό όφελος είναι χαμηλό ή μηδαμινό. 
Το άτομο δεν θέλει ή δεν τολμά να εκφράζει 
απόψεις ή ιδέες.

Ανταγωνισμός – χαρακτηρίζεται από υψηλή 
αυτοπεποίθηση και χαμηλή συνεργασιμότητα. 
Το άτομο διεκδικεί υψηλό ίδιον όφελος. Μόνο 
αυτός μπορεί να έχει δίκιο.

Εξυπηρέτηση – χαρακτηρίζεται από χαμηλή αυτοπεποίθηση και υψηλή συνεργασιμότητα. Ο συνομιλητής 
επιβάλλεται πάντα στο εξυπηρετικό άτομο.

Συμβιβασμός – χαρακτηρίζεται από μέτρια αυτοπεποίθηση και μέτρια συνεργασιμότητα. Το άτομο αναζητά 
αποδεκτό όφελος για όλους. Είτε μιλάμε για ιδεοκαταιγισμό, είτε για λήψη αποφάσεων, σημασία έχουν 
οι εμπλεκόμενοι (δεν θέλει να προσβάλει ή να πληγώσει κάποιον, αλλά μπορεί να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά του μέχρι ενός βαθμού).

Συνεργασία – χαρακτηρίζεται από υψηλή αυτοπεποίθηση και υψηλή συνεργασιμότητα. Το άτομο προσπαθεί 
να μεγιστοποιήσει το κοινό όφελος. Εστιάζει στο πρόβλημα ή στον στόχο κατά τον ιδεοκαταιγισμό ή τη 
λήψη αποφάσεων και τα αποσαφηνίζει για τους άλλους συμμετέχοντες (χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
την ανάλογη τεχνική). Έτσι, αντί για τα δυνητικά ατομικά παραπτώματα, το επίκεντρο μετατοπίζεται σε 
πραγματικά προβλήματα και εργασίες. Οι συμμετέχοντες παρέχουν και τους παρέχεται χώρος για να 
μοιράζονται ιδέες κι επιχειρήματα.

Κάθε στρατηγική έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν εφαρμογή ανάλογα με την περίσταση. 
Στρατηγικές, όμως, που προκαλούν απώλειες σε οποιονδήποτε από τους εμπλεκομένους δεν μπορούν να 
είναι ωφέλιμες μακροπρόθεσμα.

Ακολουθούν παραδείγματα στρατηγικών για εξαιρετικές περιπτώσεις:

 ¾ αν υπάρχει επείγον, ο επικεφαλής πρέπει να πάρει μια απόφαση. Δεν υπάρχει χρόνος για 
συναινετικές λύσεις

 ¾ όταν ένας διευθυντής θέλει να ενισχύσει το θάρρος ενός κατά τα άλλα διστακτικού υπαλλήλου, 
ώστε να παίρνει ρίσκα και να αναλαμβάνει ευθύνες, αξίζει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε 
συνεργατική ή συμβιβαστική, ακόμη κι αν η ιδέα του δεύτερου δεν είναι και τόσο καλή.

Από πρακτική σκοπιά:

 ¾ τα κύρια θέματα επεκτείνονται από το κέντρο του χάρτη του νου (στο κέντρο της οθόνης, αν και 
μπορεί να τοποθετείται και στην κορυφή)

 ¾ κάθε κλάδος περιέχει μία λέξη – κλειδί (γραμμένη στο τέλος συνδετικής γραμμής σε κεφαλαία)
 ¾ λιγότερο σημαντικές πληροφορίες (ή υπο-ιδέες) συνδέονται με τα κυρίως κλαδιά ως μικρότερα 

κλαδιά.
 ¾ τα κλαδιά σχηματίζουν μια δομή με κόμβους.
 ¾ η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτών του νου (Gitmind, Mindomo, Coggle) αυξήθηκε 

σημαντικά την περίοδο του Covid λόγω της εργασίας από το σπίτι.

https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/

Συνοψίζοντας, ο χάρτης του νου είναι ένα οπτικό εργαλείο που χρησιμοποιεί λέξεις, χρώματα, καθώς και 
εικόνες και γραφικά για να απεικονίζει πληροφορίες με τρόπο που να μπορεί να τις επεξεργάζεται εύκολα 
ο εγκέφαλος, και να αντλεί έμπνευση.

Ουσιαστικά, σε αυτή τη μορφή απεικόνισης, οι λεπτομέρειες ξεκινούν από το κέντρο και προεκτείνονται με 
τη μορφή κλαδιών.

       Διαδικτυακές εφαρμογές χαρτογράφησης του νου: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, MIRO. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣΜΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ο βαθμός στον οποίο επιχειρεί ένα άτομο να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις των άλλων
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https://www.psychometrics.com/wp-content/uploads/2020/09/TKI-conflictmo-
des-01.png
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ΒΗΜΑ 3: ΤΑΧΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Στο πρώτο βήμα αξιολογήθηκαν οι ευκαιρίες και οι συνθήκες της αγοράς στο πλαίσιο της Συγκέντρωσης 
Πληροφοριών. Σε αυτό το βήμα, δυνητικοί πελάτες και χρήστες λαμβάνουν ένα βασισμένο στην ιδέα 
πρότυπο ή πρωτότυπο και ζητείται η γνώμη τους. Έτσι βλέπουμε κατά πόσο ικανοποιεί τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες της αγοράς το πρότυπό μας, όπως τις καθορίσαμε μέσω της Συγκέντρωσης Πληροφοριών.

Σημαντικές δεξιότητες αυτού του βήματος:

 ¾ η ικανότητα να κατανοούμε και να ταυτιζόμαστε συναισθηματικά με τους διάφορους τύπους 
χρηστών και τις ανάγκες τους,

 ¾ η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να συνθέτουμε προβλήματα και ευκαιρίες, και
 ¾ πολυκλαδική δημιουργική σκέψη, τόσο με εσωτερικούς (υπάλληλοι) και εξωτερικούς (αγορά) 

συνέταιρους.

Κατά την ταχεία μάθηση, ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικοί 
περιορισμοί.

ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η σελίδα προορισμού είναι μια σελίδα ενός ιστότοπου όπου οδηγείται ένας πιθανός αγοραστής, αφού 
πατήσει τον σχετικό σύνδεσμο. Το περιεχόμενο της σελίδας προορισμού δημιουργείται με το κοινό – στόχο 
κατά νου, ούτως ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες από 
μια διαφήμιση, αλλά παραμένει σχετικά μικρό.

Η σελίδα προορισμού χρησιμοποιείται τυπικά για παραγγελίες ή πιθανούς πελάτες, αλλά μπορεί επίσης να 
βοηθήσει στη γρήγορη αξιολόγηση μιας καινοτόμου ιδέας. Στην περίπτωση αυτή, στον επισκέπτη μπορεί να 
προσφέρεται π.χ. μια έκπτωση, αν αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία, με την προϋπόθεση να υποβάλει τα 
σχόλιά του μέσω σχετικής φόρμας. 

Η σελίδα πρέπει να καταλήγει σε πιθανούς 
αγοραστές μέσω διαδικτυακών διαύλων. 
Η επισκεψιμότητα και (αν υπάρχει φόρμα) 
το ποσοστό ανταπόκρισης πρέπει να 
μετριούνται και να αναλύονται τα σχόλια. 
Όταν προσφέρουμε έκπτωση ή άλλα 
προνόμια για μία πώληση, πρέπει να 
αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα 
του πελάτη – πάντα τηρώντας τους κανόνες 
του GDPR, φυσικά.

Η σελίδα προορισμού έχει παρόμοια δομή με αυτή ενός μακριού ιστότοπου της μίας σελίδας. 

Τι χρειάζεστε: 

 ¾ έναν πιασάρικο τίτλο,
 ¾ μία ή περισσότερες καλές εικόνες, και
 ¾ σαφές κείμενο που να περιγράφει τον καρπό της ταχείας μάθησής σας (το μελλοντικό προϊόν, 

υπηρεσία ή λύση) και τις προσδοκίες σας (τι πρέπει να κάνει ο επισκέπτης). Μετά…
 ¾ …τοποθετείτε ένα κουμπί με μία παραίνεση για να το πατήσει ο επισκέπτης.

 
Είναι σημαντικό και ίσως και προφανές, ότι η σελίδα προορισμού μπορεί να παρουσιάζει μόνο έναν τύπο 
υπηρεσίας ή προϊόντος!

PhotoMIX Company Pexels

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όπως η σιγουριά, έτσι και η ανθεκτικότητα δεν είναι αποκλειστικό εργαλείο της καινοτόμου σκέψης, αλλά 
ένα χαρακτηριστικό που συνεπικουρεί την υγιή λειτουργία του οργανισμού. 

Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος (ατόμου, οργανισμού, οικοσυστήματος) να 
προσαρμόζεται με επιτυχία παρά τις όποιες ισχυρές, επαναλαμβανόμενες ή ακόμη και συγκλονιστικές 
εξωτερικές επιρροές.

Με απλά λόγια είναι η ικανότητα να αντέχουμε «αναπόφευκτες τραγωδίες». 

Τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανθεκτικότητας:

 ¾ ενσυναίσθηση
 ¾ αίσθημα προσωπικής ή οργανωσιακής αποτελεσματικότητας
 ¾ ανοιχτομυαλιά
 ¾ έλεγχος των συναισθημάτων
 ¾ έλεγχος των παρορμήσεων
 ¾ ρεαλιστική αισιοδοξία
 ¾ ευέλικτος τρόπος σκέψης.

Τι σχέση έχει η ανθεκτικότητα με την καινοτόμο σκέψη και τη διαχείριση της καινοτομίας;

Κατά τη διαχείριση της καινοτομίας, οργανισμοί και άτομα συχνά βρίσκονται σε απρόσμενες περιστάσεις. 
Ίσως έρθουν αντιμέτωποι με την απόρριψη. Θα πρέπει να την αντέξουν και να την επεξεργαστούν κατάλληλα. 
Όλα αυτά απαιτούν ευελιξία.

Τέτοιες καταστάσεις, όχι απαραίτητα απρόσμενες, αλλά σίγουρα ανεπιθύμητες, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 
την απόρριψη της λαμπρής και αγαπημένης μας ιδέας από την αγορά και τους δυνητικούς πελάτες στη 
φάση της Ταχείας Μάθησης. Ένας ανθεκτικός οργανισμός θα εξαγάγει συμπεράσματα και, χωρίς να πάθει 
συναισθηματικό κλονισμό, θα προχωρήσει σε γρήγορη έρευνα αγοράς με άλλη ιδέα.

Η δεξιότητα αυτή μπορεί να αναπτυχθεί! Υπάρχουν όλων των ειδών οι εκπαιδεύσεις, ενώ ο αριθμός 
επαγγελματικών πηγών αναφοράς αυξάνεται κάθε λεπτό.

Κάποια βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας:

 ¾ να βλέπετε τη θετική πλευρά και τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από δυσμενή 
γεγονότα και διαδικασίες

 ¾ να αναπτύσσετε την αυτοπεποίθησή σας σε ρεαλιστικό βαθμό
 ¾ να αναγνωρίζετε τους πόρους και τα προσόντα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. 

Μια μελέτη δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας σε ατομικό επίπεδο μπορεί να συνδεθεί με 
την ενίσχυση της γνωσιακής βάσης του οργανισμού.

 ¾ μάθετε να προχωράτε και να μετατρέπετε τις δυσάρεστες εξελίξεις σε κάτι καλό. 

Τα εργαλεία που είδαμε στη Συγκέντρωση Πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην Ταχεία 
Μάθηση.
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ΒΗΜΑ 4: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Σκοπός της επικύρωσης είναι η λήψη σχολίων από όλα τα άτομα και ομάδες που έχουν έρθει σε επαφή με 
το αποτέλεσμα ή επηρεάζονται από αυτό, σχετικά με το κατά πόσο το αποτέλεσμα πληροί τις λειτουργικές, 
τεχνικές κλπ προϋποθέσεις και προσδοκίες και αν έχει πραγματική αξία στην αγορά.

Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης πρέπει να μεταμορφωθούν σε ένα σύνολο παραγώγων, τα οποία θα 
εισαχθούν στο επόμενο βήμα – Βήμα 5 – Σύνθεση παραγώγων.

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ούτως 
ώστε να προστατεύει τις λύσεις του ο οργανισμός. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. Μέρος 4 (Διαχείριση 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και Μέρος 5 (Διαχείριση Συνεργασίας).

Κατά την επικύρωση, ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικοί περιορισμοί.

ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Αναφερθήκαμε ήδη στη σελίδα προορισμού σε σχέση με την Ταχεία Μάθηση. Στο βήμα αυτό μπορείτε να 
παρέχετε ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στη σελίδα προορισμού σχετικά με το υπό σκέψη προϊόν 
ή υπηρεσία.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η μέθοδος των ομάδων εστίασης είναι ποιοτική τεχνική έρευνας που επιτρέπει στον χρήστη να μαθαίνει 
τις απόψεις πιθανών πελατών. Πρόκειται για ομαδική συζήτηση υπό καταρτισμένο συντονιστή (ψυχολόγο, 
κοινωνιολόγο ή άλλο επάγγελμα παρεμφερές με του ψυχολόγου). Συνήθως οι επικεφαλής είναι δύο. Ο ένας 
καθοδηγεί τη διαδικασία και ο άλλος καταγράφει τα τεκταινόμενα.

Στη συνάντηση συμμετέχουν πιθανοί πελάτες (χρήστες). Αυτοί δίνουν συνέντευξη στον αρχηγό της ομάδας, 
ο οποίος έχει προετοιμάσει μια λίστα με ερωτήσεις (οδηγούς). Ουσιαστικά πρόκειται για προφορική 
συνέντευξη, η οποία ορισμένες φορές συνδυάζεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Ο συντονιστής 
μπορεί να παρεκκλίνει από τη λίστα. Μάλιστα αυτό επιβάλλεται, αν ανακύψουν από τους συμμετέχοντες 
νέες πλευρές που δεν είχαν συζητηθεί πριν. Στόχος είναι να αποκτηθεί βαθύτερη κατανόηση αυτών των 
νέων πλευρών.

Στη φάση της επικύρωσης της καινοτόμου σκέψης, η έρευνα προσπαθεί να απαντήσει στα «γιατί», 
αποκτώντας έτσι βαθύτερη γνώση των κινήτρων και των συμπεριφορών των υποκειμένων της (των πιθανών 
πελατών και χρηστών), πέρα από τα «τι» και «πώς».

Η συνεδρία συνήθως διαρκεί για 1,5 με 2 ώρες, και κινηματογραφείται και ηχογραφείται. Για άλλη μια 
φορά, στα πλαίσια που ορίζει το GDPR!

Η συνέντευξη της ομάδας εστίασης μπορεί να αποκαλύψει τους λόγους που υπόκεινται της αποδοχής ή 
απόρριψης μιας ιδέας. Και όποιον κι αν είναι το αποτέλεσμα, οι λόγοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για περαιτέρω ανάλυση και την ανάπτυξη νέων ιδεών. Συνεπώς, οι συνεντεύξεις μπορούν να διευρύνουν 
και τη γνωσιακή βάση του οργανισμού. 

Ακολουθούν τα κύρια στοιχεία οργάνωσης και διατήρησης ομάδων εστίασης:

 ¾ Σύνταξη ερωτηματολογίου (3-5 σελίδες) ούτως ώστε οι ερωτήσεις να αφορούν 
συγκεκριμένα σε προκαταρκτικές υποθέσεις (π.χ. οι δείκτες αξίες του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας).

 ¾ Πρόσκληση συμμετεχόντων – προσωπικά, δια τηλεφώνου, με ηλεκτρονικά μέσα 
(εφαρμογές διαχείρισης εκδηλώσεων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

 ¾ Υλοποίηση – προσοχή να μην ξεφεύγουμε από το αντικείμενο (όπου «αντικείμενο» μπορεί 
να εννοείται η ίδια η ιδέα και όχι αποκλειστικά οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου).

 ¾ Συντονισμός – ο συντονιστής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μεταεπικοινωνία 
των συμμετεχόντων, καθώς αυτή αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από ό,τι τα λόγια 
που ανταλλάζουν.

 ¾ Μεγάλη προσοχή στα ζητήματα που ενώνουν ή διχάζουν την ομάδα. Αυτά πρέπει να 
τονίζονται επίσης στη σύνοψη, καθώς παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την ιδέα 
και για το μάρκετινγκ, αν τελικά φτάσει μέχρι εκεί η ιδέα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το σχέδιο και το πρωτότυπο μιας ιδέας, προϊόντος ή υπηρεσίας δύναται επίσης να παρουσιάζεται σε 
ενδιαφερομένους της αγοράς σε επαγγελματικές εκδηλώσεις.

Πέρα από τα παραδοσιακά συνέδρια και τις επαγγελματικές εκδηλώσεις, νέοι τύποι ξεφυτρώνουν σχεδόν 
καθημερινά – συναντήσεις, μαραθώνιοι προγραμματισμού κι ένας Θεός ξέρει τι άλλο. 

Αξίζει να αναφερθούμε στην τεχνική του elevator pitch. Πρόκειται για σύντομη περιγραφή μιας ιδέας, ενός 
προϊόντος ή – στην περίπτωση της αυτοπροβολής – του εαυτού μας, η οποία πρέπει να διαρκεί όσο να 
φτάσει το ασανσέρ. Η διάρκεια κυμαίνεται από μισό λεπτό μέχρι και δύο λεπτά.

Συμπερασματικά, πρέπει να έχουμε τον νου μας για νέες ευκαιρίες να παρουσιαζόμαστε και να τις 
εκμεταλλευόμαστε κατάλληλα. Εδώ θα μας φανεί χρήσιμη η εμπειρία και γνώση που έχουμε αποκτήσει 
μέσω της δικτύωσης. Αν, μάλιστα, το επιτρέπει το αντικείμενο, μπορούμε να οργανώσουμε εμείς εκδήλωση, 
παρέχοντας μέχρι και τη δυνατότητα επικύρωσης μιας ιδέας.

Το 2020 είδαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εκδηλώσεων μπορούν να διεξάγονται στο 
διαδίκτυο.

 ¾ Αγαπητέ αναγνώστη, ο οργανισμός σας μπορεί επίσης να οργανώσει μια τέτοια 
εκδήλωση!

 ¾ Η οργάνωση της πρώτης (ή πολλοστής) διαδικτυακής εκδήλωσης του οργανισμού μπορεί 
να δώσει κίνητρο σε έναν νεαρό υπάλληλο (ή και σε έμπειρα μέλη του προσωπικού).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Προφανώς, αν φτιάξετε κάτι (π.χ. αντλίες) ανήκουν σε εσάς μέχρι να το πουλήσετε ή να το χαρίσετε. Επίσης, 
γνωρίζετε τους κινδύνους για αυτό σας το περιουσιακό στοιχείο. Αν δεν προσέχετε, μπορεί να σας το 
κλέψουν. Για αυτό και προστατεύετε την ιδιοκτησία σας. Την παρακολουθείτε ή αν αυτό δεν είναι εφικτό 
την κλειδώνετε κάπου ή/και βάζετε ανθρώπους ή ηλεκτρικά συστήματα να τη φρουρούν, ενώ επίσης την 
ασφαλίζετε.
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Ξαφνικά, όμως, σας έρχεται μια σπουδαία ιδέα 
ή η έρευνά σας αποφέρει γνώση που επιτρέπει 
την παραγωγή αντλιών με πολύ καλύτερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, σε χαμηλότερο κόστος. 
Προφανώς, αποθηκεύετε το προϊόν σας σε 
κλειστή αποθήκη μέχρι να το πουλήσετε. Αν, 
όμως, ένας ανταγωνιστής σας αγοράσει μια 
αντλία, την αποσυναρμολογήσει, αντιγράψει 
τα χαρακτηριστικά της και αρχίσει να την 
πουλάει κι αυτός; Φυσικά, η δική του αντλία 
θα είναι φτηνότερη γιατί δεν θα έχει πληρώσει 
για την ανάπτυξή της. Εσείς από την άλλη 
έχετε αφιερώσει πολύ χρόνο και χρήμα για 
να μετουσιώσετε μια ιδέα ή μια γνώση σε ένα 
εμπορεύσιμο προϊόν, δηλαδή στην καινοτομία. 
Να, όμως, που έχετε ξεμείνει με ένα σωρό 
προϊόντα που δεν μπορείτε να πουλήσετε, 
εκτός κι αν αποφασίσετε να τα πουλάτε σε τιμή 
κάτω του κόστους. Επιπλέον, δεν έχει νόημα να 
κατασκευάζετε κι άλλες αντλίες.

Τόσο η αντλία ως προϊόν, όσο και η καινοτόμος διαδικασία κατασκευής της μπορούν να κλαπούν. Ως κλοπή 
ορίζεται η παράνομη αλλαγή ιδιοκτησίας. Για να αλλάξει η ιδιοκτησία, πρέπει να υπάρχει πρώτα. Στην 
περίπτωση της αντλίας, η ιδιοκτησία έχει υλικά, απτά χαρακτηριστικά. Το διανοητικό προϊόν, όμως, που έχει 
δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της καινοτομίας δεν έχει απτά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι 
και η διαφορά των υλικών και των άυλων αγαθών.

Αν το προϊόν δεν έχει υλικά χαρακτηριστικά, δεν μπορείτε να αποτρέψετε την κλοπή προσέχοντάς το, 
κλειδώνοντάς το ή φυλάσσοντάς το. Η μόνη επιλογή που απομένει είναι η νομική προστασία.

Στην εισαγωγή αναφέραμε ότι ο καλός διαχειριστής καινοτομίας θα εστιάσει όσο πιο πολύ μπορεί στη 
διαχείριση της ανάπτυξης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που θα αγοραστεί από τον πελάτη. Σε αυτή την 
πρόταση, ας προσθέσουμε ότι θα πρέπει επίσης να προνοήσει για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 
που δημιουργείται κατά τη διαδικασία της καινοτομίας. Για αυτόν τον σκοπό, αν κριθεί απαραίτητο, θα 
πρέπει να επιλέξει και να εφαρμόσει την αρμόζουσα μορφή νομικής προστασίας.

Δεν πρόκειται για καινούργιο πρόβλημα. Η ύπαρξή του εντοπίστηκε από τον καιρό της πρώτης Βιομηχανικής 
Επανάστασης κιόλας. Τότε ήταν που ξεκίνησε και η ανάπτυξη των διαφόρων μορφών νομικής προστασίας. 
Μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί ευρύ φάσμα τύπων νομικής προστασίας. Η περιγραφή, όμως, όλων των 
επιλογών ξεπερνά τους σκοπούς αυτού του Εγχειριδίου. Συνεπώς, θα τονίσουμε μόνο τις βασικές έννοιες 
της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες θα πρέπει να έχουν πάντα κατά νου οι διαχειριστές 
καινοτομίας 

 ¾ Όλες οι μορφές προστασίας πέρα από την προστασία τεχνογνωσίας και τα πνευματικά δικαιώματα 
πρέπει να εξουσιοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές.

 ¾ Η πνευματική ιδιοκτησία δύναται να προστατευτεί μόνο αν δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. 
Ως αποκάλυψη εννοούμε συν τοις άλλοις τη διάθεση στην αγορά, την ηλεκτρονική ή έντυπη 
δημοσίευση, τη συμπερίληψη σε επαγγελματική ή άλλη επικοινωνία κλπ.

 ¾ Δεν υπάρχει «παγκόσμια πατέντα» (κι όποιος ισχυρίζεται ότι την έχει, λέει ψέματα). Πρέπει να 
φροντίζετε για την προστασία σε κάθε χώρα ή ομάδα χωρών ξεχωριστά.

 ¾ Η εξουσιοδότηση της προστασίας είναι πολύ ακριβή διαδικασία, ειδικά αν κάνετε αίτηση σε 
πάνω από μία χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, ακριβή είναι και η διατήρηση της προστασίας. 
Επιπλέον, είναι δύσκολο να διαπιστώσετε αν έχουν παραβιαστεί τα πνευματικά σας δικαιώματα. 
Αν το διαπιστώσετε και δεν μπορέσετε να κάνετε εξωδικαστικό διακανονισμό με τον παραβάτη, θα 
πρέπει να αποδείξετε την παράβαση σε δίκη. Πρόκειται για αρκετά ακριβές διαδικασίες, ειδικά αν 
γίνονται στο εξωτερικό. Καλό θα ήταν να κάνατε μια ανάλυση κόστους – κέρδους.

 ¾ Κάποιες από τις πιο οικονομικές λύσεις είναι η διατήρηση και επιβολή αυστηρής μυστικότητας, 
η γρήγορη υλοποίηση της διαδικασίας της καινοτομίας, και το γρήγορο και αποτελεσματικό 
λανσάρισμα, ούτως ώστε μέχρι να εμφανιστούν οι παραβάτες, να έχετε ήδη πλασαριστεί καλά 
στην αγορά και να έχετε αποκομίσει σημαντικά κέρδη.

 ¾ Η πνευματική ιδιοκτησία έχει περιουσιακά ή προσωπικά δικαιώματα. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 
ή εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να πωληθεί (αγοραστεί), ενεχυριαστεί ή 
κληρονομηθεί. Τα προσωπικά σας δικαιώματα, όπως τα καθορίζει η νομοθεσία περί εφευρέσεων 
ή πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούν να πουληθούν (ανήκουν σε ένα άτομο).

 ¾ Σε πολλές περιπτώσεις, τα ιδιοκτησιακά και προσωπικά δικαιώματα διαχωρίζονται. Ένα τυπικό 
παράδειγμα είναι η δημιουργία πνευματικού προϊόντος από τον υπάλληλο μιας εταιρείας, ο οποίος 
μισθοδοτείται και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται στη σύμβασή 
του ως υποχρέωση του εργαζομένου. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιδιοκτησία ανήκει στην εταιρεία.

 ¾ Ο διαχειριστής καινοτομίας πρέπει να έχει πάντα κατά νου ότι μπορεί να έχει έσοδα από τα 
αποτελέσματα της καινοτομίας, ακόμη κι αν το νέο προϊόν δεν κατασκευάζεται ή παρέχεται από 
αυτόν που το ανέπτυξε. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πώλησης της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΒΗΜΑ 5: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο βήμα αυτό, το οποίο βασίζεται στην παραγωγή λύσεων → ταχεία μάθηση→ επικύρωση, τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν μετά το βήμα της επικύρωσης συγκρίνονται με τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο 
πρώτο βήμα (Συγκέντρωση Πληροφοριών).

Στόχος είναι η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημιουργικής διαδικασίας με γνώμονα:

 ¾ τη ζήτηση της αγοράς, 
 ¾ τις τεχνικές δυνατότητες και
 ¾ την επιχειρηματική βιωσιμότητα,

προκειμένου να δημιουργηθούν λύσεις με βάση τη γνώση, οι οποίες να ταιριάζουν στον οργανισμό στο 
σύνολό του.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιχειρηματικοί 
περιορισμοί.

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφουμε κάποια από τα εργαλεία της σύνθεσης αποτελεσμάτων.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

Η μέθοδος του χάρτη του νου που περιγράψαμε για την παραγωγή λύσεων έχει εφαρμογή κι εδώ.

Η μέθοδος επικεντρώνεται στο προς επίλυση πρόβλημα. Οι λύσεις που απομένουν μετά την επικύρωση 
αναγράφονται στα κύρια κλαδιά. Στα μικρότερα κλαδιά (ίδια δομή για όλες τις λύσεις) συμπεριλαμβάνονται 
τα εξετασμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής εφικτότητας και των επιχειρηματικών 
περιορισμών. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής απεικόνιση των λύσεων, η οποία βοηθά τους ανώτατους 
διευθυντές να παίρνουν αποφάσεις.
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ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η μέθοδος των Έξι Καπέλων της Σκέψης που περιγράψαμε νωρίτερα είναι επίσης αποτελεσματική, ειδικά 
όταν ο διαχειριστής καινοτομίας αντιλαμβάνεται αντικρουόμενες απόψεις εντός του οργανισμού σχετικά 
με το κατά πόσο είναι εφικτό κάτι και με τους επιχειρηματικούς περιορισμούς.

Πρόκειται για μία χρήσιμη μέθοδο λήψης αποφάσεων, καθώς συγκεντρώνονται οι απόψεις όλων των 
συμμετεχόντων σχετικά με τις εναλλακτικές υλοποιήσεις και περιορισμούς, καλύπτοντας όλες τις πλευρές 
(γεγονότα, συναισθήματα, πλεονεκτήματα, αντίθετες γνώμες, ιδέες).

Για την εφαρμογή της μεθόδου των Έξι Καπέλων της Σκέψης σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να κρατάμε 
σημειώσεις με σωστή δομή.

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στους οργανισμούς, η λήψη αποφάσεων (στρατηγικών και επιχειρησιακών) είναι συνήθης δραστηριότητα. 
Συνεπώς, οι διευθυντές έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στη λήψη αποφάσεων, σε σχέση με άλλα στοιχεία της 
καινοτόμου σκέψης.

Στην καινοτόμο σκέψη, η σύνθεση των αποτελεσμάτων είναι ίδια όπως σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Μη διστάζετε να εφαρμόζετε τις βέλτιστες πρακτικές. Αν νιώσετε ότι ένα σύστημα έχει 
καταντήσει βαρετό ή άχρηστο, ψάξτε να βρείτε άλλο.

Άλλη μια μέθοδος για τη λήψη αποφάσεων είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ιδεών Be-novative 
η οποία παρέχει δυνατότητα ιδεοκαταιγισμού εξ αποστάσεων και αξιολόγηση ιδεών. 

 ¾ Κατά τη λήψη αποφάσεων δεν πρέπει μόνο να λαμβάνουμε υπόψη τα δυνατά σημεία 
των διαφόρων γενεών, αλλά και να τα εκμεταλλευόμαστε με θετικό τρόπο. 

ΒΗΜΑ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τελευταίο βήμα, οι ανώτατοι διευθυντές πρέπει να αποφασίσουν ποιο από τα πιθανά αποτελέσματα 
του Βήματος 5 παρέχει την καλύτερη λύση ή/και ευκαιρία, δηλαδή ποιο αποτέλεσμα καλύπτει καλύτερα τις 
ανάγκες των χρηστών και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του οργανισμού.

Ακόμη κι αν δεν βρεθεί κάποιο αποτέλεσμα που να ταιριάζει με τις ανάγκες του οργανισμού, αυτό θεωρείται 
έγκυρο. Απομένει να αποφασιστεί αν θα επαναληφθούν τα έξι βήματα ή αν θα απορριφθεί η συγκεκριμένη 
οδός και θα εξερευνηθούν άλλες πιθανότητες.

ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το εκπληκτικά απλό αυτό εργαλείο μπορεί να υποβοηθήσει αντικειμενικά τη λήψη αποφάσεων. Η 
προετοιμασία είναι χρονοβόρα, αλλά αξίζει τον χρόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να καταλήξουμε γρήγορα 
σε μια απόφαση.

 ¾ Πρώτον, συγκεντρώνουμε τα σημαντικά ή απαραίτητα κριτήρια λήψης μιας απόφασης 
(παραδείγματα: απαιτούμενη επένδυση, προσδοκόμενα έσοδα, αναμενόμενο κόστος μάρκετινγκ 
και πωλήσεων, αναμενόμενη υποδοχή από την αγορά κλπ. Βαθμολογούμε σε προκαθορισμένη 
κλίμακα).

 ¾ Αναπτύσσουμε το σύστημα βαθμολόγησης: την κλίμακα για το εκάστοτε χαρακτηριστικό (π.χ. η 
ιδέα που απαιτεί τη χαμηλότερη επένδυση παίρνει τον μεγαλύτερο βαθμό κλπ) και την ερμηνεία 
αυτής της κλίμακας. Σε κάποια κριτήρια μπορεί να έχουμε ναι= 1 και όχι= 0.

 ¾ Ακολουθεί ο καθορισμός των παραγόντων στάθμισης. Δεν είναι όλα τα κριτήρια εξίσου σημαντικά, 

εξ ου και η στάθμιση. Αυτή καθορίζεται από τις συνθήκες και τους στόχους του οργανισμού, οπότε 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.

 ¾ Μετά μπορεί να ακολουθήσει η αξιολόγηση.
 ¾ Είναι απλά μαθηματικά:

 » Βαθμολογούμε για κάθε κριτήριο.
 » Προσθέτουμε τις βαθμολογίες για την εκάστοτε εναλλακτική. 
 » Επιλέγουμε την εναλλακτική με την υψηλότερη βαθμολογία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ

Ο σκοπός κάθε εγχειριδίου είναι να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χρήστες ανεξαρτήτως τρόπου σκέψης 
και συμπεριφοράς. Για αυτό και συμπεριλάβαμε ευκατανόητο πίνακα με τα βήματα του προτύπου CEN/TS 
16555-3 για την Καινοτόμο Σκέψη, με τα σχετικά εργαλεία.

Βήμα Διάρκεια Στόχος Εργαλεία* Σχετικό μέρος 
του συνόλου 

προτύπων
1.Συγκέντρωση 
Πληροφοριών

Δεν διευκρινίζεται 
στο πρότυπο

Ανακάλυψη, 
μεγαλύτερη 
κατανόηση των 
συνθηκών και 
των αναγκών της 
αγοράς

Συνειδητή 
δικτύωση
Συγκέντρωση 
πληροφοριών από 
το διαδίκτυο
Διαχείριση γνώσης

Μέρος 2:
Διαχείριση 
Στρατηγικών 
Πληροφοριών

Μέρος 5:
Διαχείριση 
Συνεργασίας

2.Παραγωγή 
λύσεων

Δεν διευκρινίζεται 
στο πρότυπο

Ελεύθερος 
ιδεοκαταιγισμός, 
αντισυμβατική 
σκέψη, 
συγκέντρωση 
λύσεων

Έξι καπέλα της 
σκέψης
Ιδεοκαταιγισμός
Χάρτης του νου
Διεκδικητικότητα

Μέρος 5 :
Διαχείριση 
Συνεργασίας

Μέρος 6 :
Διαχείριση 
Δημιουργικότητας

3.Ταχεία μάθηση Πρέπει να ορίζεται 
προθεσμία

Έλεγχος βαθμού 
κατά τον οποίο 
καλύπτει τις 
ανάγκες της 
αγοράς το 
πρωτότυπο κατά το 
Βήμα 1

Συγκέντρωση 
Πληροφοριών
Σελίδα προορισμού
Ανθεκτικότητα

4.Επικύρωση Δεν διευκρινίζεται 
στο πρότυπο

Επικύρωση 
προτύπου 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις 
προϋποθέσεις 

Σελίδα προορισμού
Ομάδα εστίασης
Επαγγελματικές 
εκδηλώσεις
Προστασία 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Μέρος 4 :
Διαχείριση 
Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας

Μέρος 5 :
Διαχείριση 
Συνεργασίας
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Βήμα Διάρκεια Στόχος Εργαλεία* Σχετικό μέρος 
του συνόλου 

προτύπων
5.Σύνθεση 
αποτελεσμάτων

Ώρες ή μέρες Πέραν των 
αποτελεσμάτων 
των Βημάτων 3 και 
4, αντιπαραβολή 
παραγώγων 
με κριτήρια 
εφικτότητας 
(αγορά και 
οργανισμός), 
Προετοιμασία 
αποφάσεων

Χάρτης του νου, 
Έξι καπέλα σκέψης, 
Γνωστές μέθοδοι 
προετοιμασίας 
αποφάσεων

6.Αποτελέσματα Δεν διευκρινίζεται 
στο πρότυπο 
ώρες ή μέρες, 
σύμφωνα με το 
πρότυπο(για όλη 
τη διαδικασία)

Απόφαση για την 
καινοτομία

Πλέγμα 
αποφάσεων

Η όλη διαδικασία 
καλύπτεται στο 
Μέρος 1
1.Διαχείριση 
Καινοτομίας

* Φυσικά, η λίστα δεν είναι εξαντλητική και υπάρχουν κι άλλα εργαλεία. Να είστε καινοτόμοι. Αν μια μέθοδος δεν παράγει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα στην εκάστοτε φάση, βρείτε άλλη. 

Τα βήματα της καινοτόμου σκέψης απεικονίζονται στο σχήμα: όπως βλέπετε, κάθε βήμα αποτελεί μια 
ανεξάρτητη εργασία που πρέπει να διεκπεραιώνεται για την αποτελεσματική υλοποίηση της καινοτόμου 
σκέψης. Οι εργασίες αυτές διαδέχονται η μία την άλλη σαν τις πέρλες ενός κολιέ. Τα έξι βήματα είναι τα 
παρακάτω:

1. Συλλογή πληροφοριών

2. Παραγωγή λύσεων

3. Ταχεία μάθηση

4. Επικύρωση

5. Σύνθεση παραγώγων

6. Αποτελέσματα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Για να ανακεφαλαιώσουμε καλύτερα τα περιεχόμενα αυτής της ενότητας, ας θυμηθούμε ξανά τις βασικές 
πληροφορίες και ας συνοψίσουμε τα πιο σημαντικά σημεία για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της 
καινοτόμου σκέψης.

Για να καταλάβουμε καλύτερα την καινοτόμο σκέψη, ας αναλογιστούμε την οπτική κάποιου που παίζει 
σκάκι. Στην καινοτομία, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του σκακιού, ο βασιλιάς είναι ο αγοραστής. Ο στόχος 
είναι να κάνουμε ρουά ματ στο αντίπαλο βασιλιά και να εξασφαλίζουμε ότι θα απειλείται συνεχώς (ρουά). 
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με την καινοτομία. Καινούργια ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες 
λανσάρονται στην αγορά προκειμένου να  πειστεί ο βασιλιάς (αγοραστής) να αγοράσει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας της καινοτομίας. 

Γενικά, κατά τη διαδικασία της καινοτομίας μια ιδέα μπορεί να μετουσιωθεί σε: 

 ¾ ένα νέο εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία
 ¾ μια νέα τεχνολογία
 ¾ μια νέα μέθοδο μάρκετινγκ
 ¾ ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ή οργανωσιακή λύση

Το σύνολο των 7 προτύπων CEN / TS 16 555 παρέχει μη-υποχρεωτική καθοδήγηση επί τεχνικών διαχείρισης 
καινοτομίας. Τα μέρη του συνόλου αυτού προτύπων είναι τα εξής: Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας, 
Διαχείριση Απόκτησης Στρατηγικών Πληροφοριών, Νοοτροπία Καινοτομίας, Διαχείριση Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, Διαχείριση Συνεργασίας, Διαχείριση Δημιουργικότητας, Αξιολόγηση Διαχείρισης Καινοτομίας. 

Το σύνολο προτύπων παρέχει καθοδήγηση σε οργανισμούς όσον αφορά: 

 ¾ στην κατανόηση και αναγνώριση του ότι η καινοτομία ενυπάρχει σχεδόν σε κάθε οργανισμό 
(πράγμα που μπορεί να διαδοθεί προς τα έξω, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας 
του οργανισμού)

 ¾ στην αύξηση της αξίας του οργανισμού/επιχείρησης, μέσω της διάδοσης της καινοτόμου 
δραστηριότητας

 ¾ στη συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα της καινοτόμου δραστηριότητας με μεθόδους, 
διαδικασίες και πληροφορίες.

Επιπλέον, η χρήση των προτύπων περιορίζει τους πειραματισμούς και οδηγεί σε περισσότερα αποτελέσματα, 
κατά την ανάπτυξη μιας νέας, σχετικής με την καινοτομία επένδυσης.

Στόχος της καινοτόμου σκέψης είναι να αυξηθεί ο αντίκτυπος στην αγορά και η αποτελεσματικότητα της 
επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Τα στάδια της καινοτόμου σκέψης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών, η παραγωγή λύσεων, η γρήγορη 
απόκτηση πληροφοριών, η επικύρωση, η σύνοψη των παραγώγων και τέλος, η σύνθεση των αποτελεσμάτων.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΗΤΡΟΥ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τι είναι το κίνητρο; Τι σχέση έχει με τη Βιομηχανία 4.0; Γιατί πρέπει να μάθουμε γι’ αυτό; Είναι καν δυνατόν 
να το μάθουμε; Μπορούμε να το διαχειριζόμαστε; Αν ναι, πώς; Το εγχειρίδιο αυτό επιχειρεί να δώσει 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτηματικά με χρήσιμες, πρακτικές γνώσεις και εργαλεία για τη διαχείριση του 
κινήτρου στον χώρο εργασίας. Ας ξεκινήσουμε, όμως, βλέποντας γιατί είναι σημαντικό το κίνητρο. Μετά, 
μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και τι σημασία έχει για εμάς.

Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι εμπνέει τους υπαλλήλους να αποδίδουν καλά στη δουλειά. Τι τους 
ωθεί να πετυχαίνουν τους στόχους τους, να φτιάχνουν καλά τα προϊόντα της εταιρείας και να παρέχουν 
άριστες υπηρεσίες; Αν θέλουμε να καταλαβαίνουμε και να διευθύνουμε υπαλλήλους, είναι πολύ σημαντικό 
να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις. 

Ας ξεκινήσουμε με τον ρόλο της απόδοσης στην εργασία. Η απόδοση θεωρείται συνάρτηση τριών 
παραγώντων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση:

Όπως βλέπετε, η απόδοση είναι συνάρτηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο κίνητρο ενός ατόμου, 
στην ικανότητά του και στο περιβάλλον του. Το κίνητρο είναι μία από τις βασικές κινητήρες δυνάμης 
της απόδοσης. Πολύ σημαντικό, αν κάποιος θέλει να αποδίδει καλά. Όσο σημαντικό, όμως, κι αν είναι 
το κίνητρο, δεν αρκεί από μόνο του. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για να 
βγαίνει η δουλειά είναι εξίσου σημαντικά και ορισμένες φορές απαραίτητα για την επιτυχία. Τέλος, η 
διαθεσιμότητα πόρων, πληροφοριών και υποστήριξης είναι καθοριστική για την απόδοση. Συχνά αυτοί 
αποκαλούνται περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ανάλογα και με την περίσταση, ένας από τους τρεις αυτούς 
παράγοντες μπορεί να είναι καθοριστικός για τις υψηλές επιδόσεις. 

Το κίνητρο δεν είναι ο μόνος λόγος που αποδίδει καλά κάποιος, αλλά είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Το 
προσωπικό σας θα αποδίδει πολύ καλύτερα, αν η εργασία τους έχει ενδιαφέρον, απόλαυση, ικανοποίηση 
και πρόκληση, αντί να είναι απλά μία δουλειά. Αν θέλετε να αποφύγετε να αποκτήσουν παθητική στάση οι 
υπάλληλοι και να αλλάξουν τρόπο που δουλεύουν, πρέπει να μάθετε περισσότερα για την παροχή κινήτρου. 

Η λέξη «κίνητρο» έχει να κάνει με την κίνηση. Η κίνηση είναι στο επίκεντρο του κινήτρου. Κίνητρο σημαίνει 
δράση: κάνουμε κάτι για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κίνητρο είναι η εσωτερική μας επιθυμία 
να πετύχουμε κάτι σημαντικό για εμάς. Η επιθυμία αυτή μας ωθεί σε δράση. Κάποιοι ορίζουν το κίνητρο ως 
μια ανάγκη που θέλουμε να ικανοποιήσουμε ή ένα στόχο που θέλουμε να εκπληρώσουμε.

Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να κινητοποιηθεί – Είναι κάτι το 
προσωπικό και προέρχεται από μέσα μας

Το κίνητρο είναι η διαδικασία που μας ωθεί να κάνουμε κάτι. Μας ωθεί σε δράση, είτε αυτή είναι να 
συναντηθούμε με έναν νέο πελάτη ή να αναπτύξουμε ένα νέο πλάνο. Ο όρος «κίνητρο» συχνά χρησιμοποιείται 
για να περιγράψουμε γιατί κάνουμε κάτι. Είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τις πράξεις μας. Το κίνητρο 
δεν εξηγεί μόνο γιατί ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, αλλά και γιατί συνεχίζουμε να το κάνουμε. 

Επίδοση Κίνητρο Ικανότητα Περιβάλλον
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Starbucks 

Η εταιρεία Starbucks είναι μια από τις πιο γνωστές αλυσίδες καφετεριών στον 
κόσμο. Έχει περίπου 4.000 υποκαταστήματα παγκοσμίως. Αλέθουν και πωλούν 
ξεχωριστό καφέ, καθώς και άλλα αφεψήματα και σνακ. Αναφέρονται συχνά ως 
καλός εργοδότης από τα Fortune και Financial Times. Γιατί; 

Ο Howard Schultz, ιδιοκτήτης των Starbucks, πιστεύει ότι η επιτυχία τους δεν 
οφείλεται στον καφέ, αλλά στους υπαλλήλους. Τους αρέσει να δουλεύουν στα 
Starbucks, κι αυτό αντανακλάται στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. 

Στα Starbucks εφαρμόζονται καλές πρακτικές που δίνουν κίνητρο στους 
υπαλλήλους. Για παράδειγμα, όλοι αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Το χάσμα ανάμεσα 
σε διευθυντές και υπαλλήλους πρώτης γραμμής είναι περιορισμένο, και όλοι 
οι υπάλληλοι αποκαλούνται «συνέταιροι», ανεξαρτήτως της θέσης τους στην 
ιεραρχία.

Στα Starbucks θεωρούν πολύ σημαντικό να ακούν τον υπάλληλο και να δρουν επί 
των σχολίων του. Οι διευθυντές οργανώνουν τα ωράρια και τις άδειες ανάλογα με 
τις ανάγκες των υπαλλήλων. 

Όλοι οι υπάλληλοι, ακόμη κι οι εξωτερικοί, απολαμβάνουν καλή πρόνοια, 
συμπεριλαμβανομένης ιατρικής ασφάλισης (οφθαλμίατρος, οδοντίατρος) και 
διακοπές.

ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 
Γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε; Τι μας ωθεί να κάνουμε κάτι; Τι κινητοποιεί τη συμπεριφορά μας; Πολλοί 
στοχαστές έχουν αναλύσει το κίνητρο με γνώμονα την προέλευσή του. Υπάρχουν δύο είδη κινήτρου. 

Συγκεκριμένα:

1. Το εξωτερικό κίνητρο που προέρχεται από έξω από το άτομο και συχνά έχει να κάνει με απτές αμοιβές, 
όπως χρήματα, βραβεία, αναγνώριση, προαγωγή, παράσημα.

2. Το εσωτερικό κίνητρο που πηγάζει μέσα στο άτομο. Το είδος αυτό κινήτρου απορρέει από την 
επιθυμία μας να πετύχουμε κάτι, όπως να σκαρφαλώσουμε ένα βουνό ή να λύσουμε ένα πρόβλημα. 
Το εσωτερικό κίνητρο δεν σχετίζεται με εξωτερικές αμοιβές. Έχει να κάνει με προσωπική ικανοποίηση.

Το εξωτερικό κίνητρο προέρχεται έξω από το άτομο, ενώ το εσωτερικό από μέσα. Σύμφωνα με έρευνες, 
κάθε τύπος επηρεάζει διαφορετικά τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, αν κάνετε κάτι απλά επειδή 
σας αρέσει, έχετε εσωτερικό κίνητρο. Το κίνητρό σας για να το κάνετε πηγάζει από μέσα σας. Όχι από 
την επιθυμία να κερδίσετε κάποια ανταμοιβή, όπως χρήματα ή κάποιο βραβείο. Στην περίπωση αυτή, η 
έμφυτη απόλαυση μιας δραστηριότητας προκαλεί θετικά συναισθήματα, όπως υπερηφάνεια, αίσθηση 
επιτεύγματος ή νόημα. Αυτά αρκούν για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά. Μάλιστα, επιστήμονες έχουν 
ανακαλύψει ότι προσφέροντας ανταμοιβή για μια δραστηριότητα που ήδη μας ικανοποιεί, μπορεί να την 
κάνει λιγότερο ευχάριστη. Αυτό αποκαλείται φαινόμενο υπερβολικής αιτιολόγησης. 

Ο Daniel Pink προτείνει ένα νέο όραμα για το κίνητρο στον χώρο εργασίας, το οποίο αποκαλεί «Κίνητρο 3.0» 
στο δημοφιλές βιβλίο του Drive που κυκλοφόρησε το 2009. Κατηγοροποιεί το κίνητρο με βάση εποχές – 
κλειδιά. Το Κίνητρο 1.0 εντοπίζεται στην πρωτόγονη επιβίωση, ενώ το Κίνητρο 2.0 στο σύστημα ανταμοιβής 
και τιμωρίας που εφαρμόζεται στις περισσότερες επιχειρήσεις. Και ο Pink συμφωνεί ότι οι ανταμοιβές δεν 
ενισχύουν την ενασχόληση των ανθρώπων. Πιστεύει ότι η παραδοσιακή πρόσεγγιση «ξύλο και καρότο» 
για την κινητοποίηση των υπαλλήλων δεν έχει εφαρμογή πια, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
χώρων εργασίας του 21ου αιώνα, οι οποίοι βασίζονται στη γνώση. Συνεπαγώμενα, το Κίνητρο 3.0 εστιάζει 
στην αυτονομία. Θέλουμε να ελέγχουμε οι ίδιοι το έργο μας και το περιβάλλον μας. Δεν μας αρέσει να μας 
λένε τι να κάνουμε. Η αυτονομία και ο έλεγχος είναι ισχυρά κίνητρα. Στους περισσότερους οργανισμούς, 
όμως, πρέπει να κερδίζουμε οι ίδιοι την αυτονομία μας. Χρειαζόμαστε κίνητρο προκειμένου να δουλέψουμε.

Ο Pink αναφέρεται στη συμπεριφορά «Τύπου Ι» (όπου το κίνητρο πηγάζει από τον άνθρωπο, καθώς έχει 
την ελευθερία να κάνει τη δουλειά που απολαμβάνει). Λέει ότι αρμόζει πιο πολύ σε σύγχρονους χώρους 
εργασίας που εστιάζουν στην πληροφορία και στη γνώση, και όπου η καινοτομία και η δημιουργικότητα 
είναι σημαντικές. Ο Πινκ πιστεύει ότι οι άνθρωποι διαπρέπουν, όταν νιώθουν αληθινό πάθος για τη δουλειά 
τους.

Καλό το εσωτερικό κίνητρο, αλλά δεν εφαρμόζει παντού. Μερικές φορές, κάποιος μπορεί πολύ απλά να μην 
έχει όρεξη να κάνει κάτι. Ο Pink πιστεύει ότι η συμπεριφφορά «Τύπου Χ» (εξωτερικό κίνητρο – κινητοποίηση 
υπαλλήλων μέσω ανταμοιβών) είναι βαθιά ριζωμένη, ειδικά σε μεγαλύτερους υπαλλήλους που την έχουν 
συνηθίσει. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κατάλληλη χρήση των εξωτερικών κινήτρων 
μπορεί να φανεί χρήσιμη. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να ολοκληρώσει κάποιος μια εργασία που δεν τον 
ενδιαφέρει.

Για περισσότερα, δείτε το παρακάτω βίντεο.  

Dan Pink: The puzzle of motivation | TED Talk

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation/transcript?language=en

Θ Ε Ω Ρ Ι Ε Σ  Κ Ι Ν Η Τ Ρ Ο Υ

Η θεωρία κινήτρου μάς βοηθά να ανακαλύψουμε τι ωθεί τα άτομα να εργαστούν για να πετύχουν έναν στόχο 
ή αποτέλεσμα. Αρκετοί στοχαστές έχουν αναλογιστεί τι ωθεί τους ανθρώπους να δουλεύουν. Υπάρχουν 
πολλές θεωρίες σχετικά με το κίνητρο, όπως αυτές της ώθησης, του ενστίκτου και η ουμανιστική (όπως η 
ιεραρχία των αναγκών του Maslow). Στην πραγματικότητα είναι πολλές οι δυνάμεις που καθοδηγούν και 
κατευθύνουν τα κίνητρά μας.

1. Η θεωρία ενστίκτου περιγράφει συμπεριφορά. Σύμφωνα με αυτή, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται 
με ορισμένους τρόπους γιατί είναι προγραμματισμένοι από τη φύση τους. Όπως ο σολωμός που 
κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα για να γεννά στο ίδιο μέρος, κάθε χρόνο. Παραδείγματα ανθρώπινων 
ενστίκτων είναι η ντροπή, ο θυμός, ο φόβος, η προσκόλληση, η συστολή, η σεμνότητα και η αγάπη.
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2. Η θεωρία του ερεθίσματος λέει ότι οι άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν για τις ανταμοιβές. Για 
παράδειγμα, μπορεί να νιώθετε κίνητρο να πάτε στη δουλειά κάθε μέρα γιατί πληρώνεστε ή να 
πουλάτε περισσότερες υπηρεσίες σε πελάτες για να πάρετε προμήθεια ή μπόνους. 

3. Σύμφωνα με τη θεωρία της ώθησης, κάνουμε ορισμένα πράγματα για να αμβλύνουμε τις εντάσεις 
μέσα μας. Η θεωρία αυτή έχει ισχυρή βιολογική συνιστώσα και εστιάζει στη θεμελιώδη επιθυμία 
μας να πράττουμε. Για παράδειγμα, έχουμε κίνητρο να φάμε ένα σάντουιτς για να ελαττωθεί η 
αίσθηση της πείνας.

4. Η ουμανιστική θεωρία βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι έχουν ισχυρά γνωστικά κίνητρα για 
τις πράξεις τους. Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow είναι παράδειγμα ουμανιστικής θεωρίας. Ο 
Maslow λέει ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα κινήτρου και ότι οι άνθρωποι πρέπει να ικανοποιούν 
βασικές ανάγκες όπως η τροφή και η στέγαση, πριν προχωρήσουν σε ανάγκες υψηλότερης τάξης, 
όπως η αυτοπεποίθηση και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΣ;

Αναλογιστείτε τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να ολοκληρώσετε την εργασία 
σας. Κατανοώντας τη διαδικασία, θα καταλάβετε και τι πρέπει να γίνει.

Προσπαθήστε να προβλέψετε τις δυσκολίες που ίσως συναντήσετε. Αν κάνετε εικόνα 
τι σας περιμένει, ίσως μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε, όταν προκύψει.

Αναλογιστείτε τι μπορείτε να κάνετε για να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Ο 
προσχεδιασμός και τα βραχυπρόθεσμα οφέλη σας βοηθούν να είστε έτοιμοι.

Προσοχή στις ανταμοιβές. Σύμφωνα με έρευνες, ανταμείβοντας κάποιον για κάτι που 
ούτως ή άλλως του αρέσει να κάνει, μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Συχνά η 
ολοκλήρωση και μόνο της εργασίας δίνει αίσθημα ικανοποίησης. Η ανταμοιβή, όμως, 
μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν το άτομο δεν ενδιαφέρεται για τη δραστηριότητα.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΣ;

Εστιάστε σε εργασίες που κρίνετε σημαντικές για εσάς.

Εστιάστε σε εργασίες που κάνετε καλά.

Χωρίστε μια μεγάλη και πολύπλοκη εργασία σε πολλές μικρότερες και διεκπεραιώστε 
τις μία τη φορά.

Μην ξεχνάτε τα δυνατά σας σημεία.

Αυξήστε την ενέργειά σας με άσκηση και καλόν ύπνο.

Μην ξεχνάτε τα επιτεύγματά σας.

Ti ενισχύει το κίνητρο στους οργανισμούς; Σκεφτείτε έναν οργανισμό που γνωρίζετε και 
που πιστεύετε ότι τα πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. Τι το ενδιαφέρον βρίσκετε στον τρόπο 
που λειτουργεί;

Π Ω Σ  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε  Ν Α  Δ Ω Σ Ο Υ Μ Ε  Κ Ι Ν Η Τ Ρ Ο  Σ ΤΟ Υ Σ 
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ  Μ Α Σ ;

Αν το κίνητρο είναι κάτι το προσωπικό, πώς θα το παρέχουμε στην ομάδα μας; Πώς να τους κινητοποιήσουμε 
για κάτι τόσο περίπλοκο, όσο η μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0; Δυστυχώς, δεν γίνεται! Είναι απλά αδύνατο να 
δώσετε κίνητρο σε κάποιον με το ζόρι. Μπορείτε, όμως, να διαμορφώσετε έναν χώρο εργασίας που θα τους 
επιτρέψει να αποκτήσουν κίνητρο. Οι προοδευτικοί οργανισμοί συχνά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, 
όπως έναν ηγέτη που εμπνέει, μια ξεκάθαρη στρατηγική, ανοικτή κουλτούρα, ενδυναμωμένο προσωπικό, 
ελαστική δομή και καλά διαχειριστικά συστήματα. 

Μπορείτε να διαχειρίζεστε οι ίδιοι αυτή τη διαδικασία ή να το αναθέσετε σε κάποιον, αλλά χωρίς ιδιοκτήτη, η 
διαχείριση της αλλαγής δεν μπορεί να είναι ομαλή. Όπως κάθε αλλαγή, έτσι και η μετάβαση στη Βιομηχανία 
4.0 πιθανά θα αργήσει να καθιερωθεί ως κάτι το σύνηθες. Συνεπώς, ίσως θα άξιζε τον κόπο να εφαρμόζεται 
ένα πλάνο διαχείρισης αλλαγής για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να προσαρμοστούν. Πρέπει να 
δείχνετε σταθερά τη στήριξή σας στην όλη διαδικασία. Η στοιβαρή ηγεσία είναι απαραίτητη προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την επιτυχία. Οι ηγέτες ωθούν τους άλλους να πετυχαίνουν 
τους στόχους τους με τους εξής τρόπους:

1. Χτίσιμο εμπιστοσύνης, ενίσχυση ομαδικότητας.
2. Καθορισμός σαφούς στόχου και στρατηγικής.
3. Καθορισμός και διάδοση στόχων. 
4. Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
5. Μέτρηση απόδοσης και αντίκτυπου.

Επίδειξη 
ηγετικών 

ικανοτήτων

Ξεκάθαροι 
στόχοι

Δημιουργία 
ανοιχτής 

κουλτούρας

Ενίσχυση 
συνεργασίας

Μέτρηση 
αντικτύπου

ΣΤΟΙΒΑΡΗ ΗΓΕΣΙΑ
Πρώτα απ’ όλα, ένας ηγέτης πρέπει να είναι αξιόπιστος. Δύσκολα εμπιστευόμαστε κάποιον που δεν είναι 
ειλικρινής ή που άλλα λέει κι άλλα κάνει. Συνεπώς, η αξιοπιστία είναι προϋπόθεση ή μάλλον προσδοκία 
από οποιονδήποτε έχει αναλάβει να δώσει κίνητρο σε τρίτους. Η εμπιστοσύνη είναι επίσης απαραίτητη για 
την αποτελεσματική παροχή κινήτρου. Είναι σαν μια μεγάλη, υπόγεια δεξαμενή που τροφοδοτεί διάφορες 
πηγές. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι πηγές αυτές λέγονται καινοτομία, συμπληρωματικές ομάδες, 
συνεργασία, ενίσχυση και άλλες σχετικές στρατηγικές πρωτοβουλίες. Τροφοδοτούν τις κοινωνικές σχέσεις, 
το εμπόριο και τις επιχειρήσεις.
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Η σημασία της εμπιστοσύνης και 
του μακροπρόθεσμου αντίκτυπού 
της στο επιχειρείν απεικονίζεται στη 
δεξιά εικόνα. Η μικρή εμπιστοσύνη 
επιβραδύνει τον χρόνο ολοκλήρωσης 
των εργασιών, αυξάνοντας τα κόστη. 
Αντίθετα, η μεγάλη εμπιστοσύνη 
οδηγεί σε επιτάχυνση της παραγωγής 
και σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
πόρων.

Ας δούμε δύο σχετικά παραδείγματα από διαφορετικούς κλάδους:

Ο διευθυντής με τη χρυσή καρδιά

Μια τράπεζα αντικατέστησε έναν διευθυντή. Στον κλάδο αυτόν, ο αντίκτυπος 
του νέου ηγέτη αναμένεται να εμφανιστεί σε 4-6 μήνες περίπου. Προς 
έκπληξη της κεντρικής διεύθυνσης, ο νέος διευθυντής είχε πετύχει θετικά 
αποτελέσματα από τον δεύτερο μήνα κιόλας. Η διερεύνηση της υπόθεσης 
αποκάλυψε ότι ο νέος διευθυντής πήγαινε κάθε πρωί σε όλα τα γραφεία και 
ενθάρρυνε τους υπαλλήλους. Στο τέλος της ημέρας πήγαινε πάλι σε όλους 
και τους ευχαριστούσε για τη δουλειά τους. Επίσης, ειδοποιούσε όποτε ήταν 
να φύγει νωρίτερα, καθώς και αν θα επέστρεφε στο γραφείο την ίδια μέρα. 
Αλλιώς, τους ευχόταν καλή συνέχεια.

Η συχνή προσωπική αλληλεπίδραση, μια συνολικά θετική στάση, η έκφραση 
ευγνωμοσύνης και η ενθάρρυνση συχνά αρκούν για να αυξηθεί η απόδοση. 
Εν προκειμένω παρουσιάστηκε βελτίωση μόλις σε δύο μήνες.  

Σύστημα παροχής κινήτρου τηλεφωνικού κέντρου

Η αποδοτικότητα είναι πολύ σημαντική στα τηλεφωνικά κέντρα. Παλιά 
συνηθιζόταν να χωρίζονται οι υπάλληλοι σε ομάδες (π.χ. σε τρεις). Με 
βάση την απόδοσή τους, η πρώτη ομάδα απολάμβανε πολλά μπόνους και 
προνόμια, η δεύτερη ένα αξιοπρεπές πόσο, αλλά η τρίτη δεν έπαιρνε τίποτα, 
ενώ ορισμένες εταιρείες επέβαλαν και κυρώσεις σε αυτήν την κατηγορία. 
Τα αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα σε όλους τους υπαλλήλους. Ορισμένοι, 
όμως, αφού καταλάβαιναν στα μισά του μήνα ότι ήταν αδύνατο να μπουν σε 
κάποια από τις δύο πρώτες ομάδες, χαλάρωναν και πολύ συχνά είχαν ακόμη 
χειρότερες επιδόσεις.

Η εταιρεία το αναγνώρισε αυτό και ανέπτυξε σύστημα παροχής κινήτρου 
χωρίς ομάδες. Στο εξής, όταν οι υπάλληλοι έπιαναν κάποιους στόχους, 
έπαιρναν αύξηση ίση με ορισμένο ποσοστό του βασικού μισθού τους, η 
οποία αυξανόταν με την απόδοση. Εισήγαγαν και μια πολύ χαμηλή αύξηση 
της τάξης του 0,5%. Η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας το αμφισβήστησε 
έντονα αυτό, καθώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν το νόημα μιας τόσο 
χαμηλής ανταμοιβής. 

Εν τέλει το σύστημα παροχής κινήτρου εγκρίθηκε, πέτυχε πολύ, και 
μεταμόρφωσε την υπαλληλική κουλτούρα. Οι νέοι υπάλληλοι χαίρονται που 
έπαιρναν μπόνους έναν μόλις μήνα μετά την εκπαίδευση – κι ας ήταν τόσο 
μικρό.

ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Πρέπει να γνωρίζετε ξεκάθαρα γιατί θέλετε να μεταβείτε στη Βιομηχανία 4.0 και πώς σκοπεύετε να φτάσετε 
εκεί. Ο καθορισμός σαφών στόχων βοηθά να διατηρείται το κίνητρο. Για να επιτευχθεί η σαφήνεια των 
στόχων μακροπρόθεσμα, οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν πού θέλει να βρίσκεται ο οργανισμός στο 
μέλλον και γιατί είναι τόσο σημαντική η μετάδοσης της γνώσης για να φτάσει ως εκεί. Η βραχυπρόθεσμη 
σαφήνεια στόχων επιτυγχάνεται μέσω ανάθεσης απτών και μετρήσιμων στόχων, σε ευθεία γραμμή με τους 
γενικούς στόχους του οργανισμού. Οι στόχοι πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορισμένοι και να επικοινωνούνται 
σε όλους, ώστε να εργάζονται όλοι με τον ίδιο στόχο. Η ανάπτυξη λεπτομερών διαδικασιών ελαχιστοποιεί 
την εσωτερική αντίσταση στον οργανισμό.

Η στρατηγική είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε πού θέλουμε να πάμε και πώς θα φτάσουμε. Το 
στρατηγικό πλάνο πρέπει να είναι πρακτικό και υλοποιήσιμο. Να είναι σαφή τα βήματα που οδηγούν στην 
υλοποίησή του. Η στρατηγική σας πρέπει: 

 ¾ να είναι καθορισμένη με σαφήνεια και να τη γνωρίζουν όλοι,

 ¾ να τη στηρίζετε εσείς και οι άλλοι ηγέτες,

 ¾ να την αποδέχεται το προσωπικό και άλλοι μέτοχοι.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΟΣΤΟΣ
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Η ανάπτυξη της απαραίτητης ορμής για την εξασφάλιση της επιτυχούς μετάβασης απαιτεί την αφοσίωση 
και τη στήριξη όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία, ειδικά όσων επηρεάζονται πιο πολύ. Στην πράξη, οι 
άνθρωποι αυτοί καλούνται να αναλάβουν τα ινία της διαδικασίας, ούτως ώστε να είναι δική τους η επιτυχία. 
Αυτό είναι μάλλον απίθανο, αν δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση. Μια επιτυχημένη 
πιλοτική ομάδα μπορεί να βοηθήσει, καθώς μια πρώτη επιτυχία μπορεί να παρέχει μεγάλη ενθάρρυνση. 
Είναι, όμως, σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι μια ομάδα από μόνη της δεν μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα 
που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένας ολόκληρος οργανισμός.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Οι εταιρείες με ανοικτή, συμμετοχική κουλτούρα αποδίδουν καλύτερα. Ως κουλτούρα ορίζεται το σύνολο 
θεμελιωδών αξιών και συστημάτων πεποιθήσεων που δίνουν νόημα στους οργανισμούς. Προκύπτει 
από ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών επιρροών, ορισμένες εκ των οποίων δεν είναι εύκολα 
διαχειρίσημες. Η κουλτούρα του οργανισμού σας μπορεί είτε να βοηθήσει, είτε να εμποδίσει τη μετάβαση 
στο νέο επιχειρείν. 

Πρέπει να δημιουργήσετε μια κουλτούρα όπου οι υπάλληλοι θα νιώθουν ασφαλείς να είναι δημιουργικοί 
και καινοτόμοι, και να γνωρίζουν ότι δεν θα υφίστανται αρνητικές συνέπειες, αν ρισκάρουν και εξερευνούν 
ιδέες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το επιτύχετε αυτό: 

 ¾ Επιτρέψτε στους ανθρώπους να θέτουν δικούς τους στόχους: Θα είναι πιο επικεντρωμένοι στη 
δουλειά τους, αν έχουν συνεισφέρει οι ίδιοι στον καθορισμό των στόχων.

 ¾ Αποφύγετε ελεγκτικές φράσεις: Αντί να λέτε «πρέπει να» ή «κάνε», πείτε «σκέψου να» ή «τι θα 
έλεγες αν».

 ¾ Ορίστε επισκεπτήριο: Διαθέστε χρόνο για να έρχονται να σας μιλούν για τα θέματά τους σε ανοικτό 
και συμπεριληπτικό περιβάλλον. 

 ¾ Δημιουργήστε ένα ανάλαφρο περιβάλλον. Ορίστε αίθουσα διαλείμματος για να ενθαρρύνετε τις 
φιλικές συζητήσεις, συζητήστε καλές και «λιγότερο καλές» ιδέες στις συναντήσεις, κρατώντας 
θετική στάση απέναντι και στις δύο.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι επίσης απαραίτητη. Αν οι άνθρωποι ξέρουν και καταλαβαίνουν τι 
συμβαίνει, είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν την αλλαγή. Η επικοινωνία βοηθά να ξεπερνιούνται φόβοι και 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προωθούν την αλλαγή, αντί να της αντιστέκονται. Συνεπώς, πρέπει να 
καθιερωθεί εξαρχής μια αποτελεσματική μέθοδος επικοινωνίας. Έτσι οι υπάλληλοι θα λαμβάνουν έγκυρη 
και έγκαιρη πληροφόρηση, καθώς και εποικοδομητικά σχόλια για την απόδοσή τους.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δομή του οργανισμού σας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για δουλειές που βασίζονται στη γνώση, 
όπως ισχύει στη Βιομηχανία 4.0. Παλιότερα οι εταιρείες είχαν δομές προσαρμοσμένες στη λειτουργικότητα. 
Ήταν αποτελεσματικές και έδιναν τον έλεγχο στη διεύθυνση. Πλέον, όμως, δεν έχουν εφαρμογή, λόγων 
των γρήγορων ρυθμών που αλλάζουν τα πράγματα. Η δημιουργία και ανταλλαγή γνώσεων απαιτεί την 
επικοινωνία ανάμεσα σε υπαλλήλους διαφορετικών ρόλων και προσόντων. Σύμφωνα με έρευνες, όταν οι 
υπάλληλοι συνεργάζονται, τα ταλέντα τους οδηγούν σε συνολικά επιτεύγματα. 

Για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0 απαιτείται η διάθεση των κατάλληλων πληροφορικών, στο σωστό 
μέρος, τον σωστό χρόνο και με τη σωστή μορφή. Συνεπώς, η αποτελεσματική επικοινωνία είναι κρίσιμης 
σημασίας. Η συχνή επικοινωνία αυξάνει άμεσα τον όγκο των πληροφοριών, καθώς η περισσότερη 
επικοινωνία συνήθως αποφέρει περισσότερες πληροφορίες. Η επικοινωνία ανάμεσα στους υπαλλήλους 
και με τρίτους βελτιώνει την απόδοση των πρώτων. Συνεπώς, όσο καλύτερα συσχετιζόμαστε μεταξύ μας και 
με σημαντικούς τρίτους, τόσο καλύτερη η απόδοσή μας.

Οι ομάδες εργασίας είναι η κυρίαρχη οργανωσιακή συνιστώσα της νέας οικονομίας. Τις βλέπουμε συχνότερα 
σε πιο εύκαμπτους και προσαρμόσιμους οργανισμούς. Οι διαλειτουργικές ομάδες και κοινότητες πρακτικής 
είναι ιδανικοί μηχανισμοί για την εκμετάλλευση πολύπλευρων καταστάσεων. Δημιουργούν αξία τόσο για 
τα μέλη, όσο και για τον οργανισμό. 

Ακόμη κι αν δεν κάνουν την ίδια εργασία, οι υπάλληλοί σας μπορούν να μάθουν ανταλλάσοντας εμπειρίες 
και να εφαρμόσουν τη νέα αυτή γνώση στη δική τους δουλειά. Η ανάμιξη υπαλλήλων επιτρέπει σε άτομα 
διαφόρων κοινωνικών και εργασιακών υποβάθρων να μάθουν από τις εμπειρίες των συναδέλφων τους και 
να δουν νέες οπτικές. Συνεπώς, μπορούν να φέρουν νέες ιδέες στο πρόγραμμα σκεπτόμενοι έξω από τη 
ζώνη άνεσής τους.

Σύμφωνα με έρευνες, όταν οι υπάλληλοι συνεργάζονται, τα ατομικά 
ταλέντα τους οδηγούν σε συλλογικά επιτεύγματα (Cormican and 

Dooley, 2007).

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η μέτρηση του αντίκτυπου της νέας στρατηγικής. Να έχετε κατά 
νου αυτό το βήμα, όταν σχεδιάζετε τη στρατηγική σας και καθορίζετε τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσετε για 
να μετρήσετε την επιτυχία ή όχι των πρωτοβουλιών σας. Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται χρόνος για να φανούν 
αποτελέσματα. Μπορείτε να υπολογίζετε την πρόοδό σας για να βεβαιώνεστε ότι προχωράτε προς τους 
στόχους σας. Βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα σας πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Αναρωτηθείτε αν είναι:

 ¾ Μετρήσιμα: Βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα σας είναι αντικειμενικά (βασισμένα σε στατιστικά δεδομένα) 
και όχι υποκειμενικά (βασισμένα σε ένστικτο).

 ¾ Κατανοητά: Τα μέτρα σας πρέπει να γίνονται κατανοητά εύκολα από όλα τα μέλη της επιχείρησης. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ευανάγνωστα διαγράμματα.

 ¾ Υλοποιήσιμα: Μη διαλέγετε μέτρα που δεν μπορείτε να επηρεάσετε. Είναι σημαντικό να νιώθουν 
οι υπάλληλοί σας ότι μπορούν να επηρεάσουν τα μέτρα μέσω της δουλειάς τους ή συγκεκριμένων 
προγραμμάτων που τους αναθέτετε.

 ¾ Επαναληπτικά: Το μέτρο δεν πρέπει να εξαντλεί τη χρήση του μετά την πρώτη φορά. Πρέπει να 
μπορείτε να ελέγχετε την πορεία του στον χρόνο, ώστε να μπορείτε να αναλύετε κρίσιμες τάσεις. 

 ¾ Περιοδικά: Πρέπει να εξετάζετε τα στρατηγικά μέτρα το λιγότερο κάθε χρόνο και το πολύ κάθε 
μήνα. Αν αργείτε περισσότερο, θα δυσκολευτείτε να τα συνδέσετε με το στρατηγικό σας πλάνο.

Μέθοδος Toyota-Kata

Άλλη μια μέθοδος ενίσχυσης του κινήτρου στη δουλειά είναι η καθιέρωση, ενδυνάμωση 
και σταθεροποίηση καινοτόμων επιχειρήσεων. Η παγκοσμίως γνωστή μέθοδος Toyota-Kata 
από την αυτοκινητοβιομηχανία έχει καταστίσει αυτή τη μέθοδο λειτουργίας κοινή, αποδεκτή 
και φυσιολογική στην καθημερινότητα της Toyota. Δίνεται μεγάλη έμφαση στον ορισμό 
του κινήτρου ως «συστηματική αναζήτηση επιθυμητών συνθηκών μέσω της συντονισμένης 
χρησιμοποίησης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων*».”

*Mike Rother (4 September 2009). TOYOTA KATA: MANAGING PEOPLE FOR IMPROVEMENT, ADAPTIVENESS AND SUPERIOR 
RESULTS. McGraw Hill Professional. p. 15. ISBN 978-0-07-163985-9.
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Μην ξεχνάτε ότι η μετάβαση σε έναν νέο τρόπο δουλειάς δεν είναι στάσιμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη 
διαδικασία. Για να αποφευχθεί το τέλμα, όπου όσοι συμμετέχουν στη νέα πρωτοβουλία χάνουν το 
ενδιαφέρον ή το κουράγιο τους, πρέπει να αναπτύσσεται και να διατηρείται κάποια ορμή. Συνεπώς, με 
το που εφαρμοστεί η νέα μέθοδος, πρέπει να ενισχύεται με συστήματα υποστήριξης. Μην ξεχνάτε ότι το 
νέο δεν μπορεί να αντέξει, αν έρχεται σε σύγκρουση με άλλα συστήματα. Συνεπώς, απαιτούνται επιπλέον 
πόροι ούτως ώστε να διατηρήσει η μεταβατική φάση τη δυναμική της. Παραδείγματα είναι η επιπλέον 
εκπαίδευση ή διαχείριση. Τέλος, συχνά η αλλαγή απαιτεί νέες γνώσεις, ικανότητες και προσόντα. Συνεπώς, 
η συνεχής εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Ροή: Ένα παράδειγμα από τα βιντεοπαιχνίδια

Έχετε προσέξει ότι μερικές φορές κάθεστε να παίξετε ένα online παιχνίδι για λίγα λεπτά, αλλά 
τελικά καταλήγετε να παίζετε για ώρες; Αυτό συμβαίνει όταν φτάνετε σε έναν κρίσιμο βαθμό 
ενασχόλησης. Οι σχεδιαστές βιντεοπαιχνιδιών προσθέτουν σκόπιμα χαρακτηριστικά που να 
διατηρούν το ενδιαφέρον του παίκτη, ούτως ώστε να είναι πιο ευχάριστα τα παιχνίδια τους και 
να πουλάνε περισσότερο. Η κατάσταση αυτή λέγεται ψυχολογική ροή. 
Όταν μπαίνουμε στη ροή… 

 ¾ είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε μία εργασία
 ¾ έχουμε αίσθηση ενεργητικού ελέγχου
 ¾ oι πράξεις μας και η συνείδησή μας συγχωνεύονται
 ¾ χάνουμε την αίσθηση της αυτοσυνειδησίας

Πώς, λοιπόν, μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό στο περιβάλλον εργασίας; Σύμφωνα με 
έρευνες, οι διευθυντές μπορούν να ενισχύουν την ψυχολογική ροή ως ακολούθως:

 ¾ Σαφείς στόχοι, διαχειρίσιμοι κανόνες.
 ¾ Οι στόχοι πρέπει να αντιστοιχούν στις ικανότητες του ατόμου.
 ¾ Σαφής και έγκαιροι εποικοδομητική κριτική.
 ¾ Εξάλειψη αποσπάσεων.

Πολλοί διευθυντές υποθέτουν ότι αν ένας υπάλληλος δεν έχει καλές επιδόσεις, αυτό 
οφείλεται σε ελλιπές κίνητρο. Πιστεύετε ότι έχει λογική αυτό; Ποιο είναι το πρόβλημα 
αυτής της υπόθεσης;

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Τι είδους ηγέτης είστε; Τι είδους ηγέτης θέλετε να γίνετε; Ας δούμε τις επιλογές σας. Με απλά λόγια, 
υπάρχουν τρία κύρια στιλ ηγεσίας. O απολυταρχικός ηγέτης μονοπωλεί την εξουσία και διευθύνει όλους 
τους υπαλλήλους. Έτσι καταχράται την εξουσία που έχει να αναγκάζει τους ακολούθους του να εκτελούν 
οδηγίες. Έχει κακό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την ικανοποίηση και την απόδοση. Μπορεί να έχει 
κάποιον θετικό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα στην παραγωγικότητα και να επιφέρει πειθαρχία, τα οποία, 
όμως, εξαφανίζονται, απουσία του ηγέτη. Ο δημοκρατικός ηγέτης αντλεί τη δύναμή του από τις ανθρώπινες 
σχέσεις. Συμπεριλαμβάνει τους ακολούθους του στη λήψη αποφάσεων και τους προσφέρει ελευθερία 
και πίστη. Επικοινωνεί ανοικτά με τους ακολούθους του και οι υπάλληλοι νιώθουν ότι τους σέβονται 
και τους εκτιμούν. Ο laissez-faire ηγέτης αφήνει μεγάλα περιθώρια στους ακολούθους του να κάνουν τις 
δικές τους επιλογές και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Τους ενδυναμώνει και τους επιτρέπει να 
αυτοδιαχειρίζονται. Ο ίδιος τηρεί διακριτικό προφίλ και μπορεί μέχρι και να μην έχει τον τελευταίο λόγο, 
χωρίς, όμως, να θυσιάζει τους στόχους του οργανισμού. 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την ηγεσία. Ακολουθούν περιλήψεις των πιο σημαντικών προσεγγίσεων. 

 ¾ Σύμφωνα με τις θεωρίες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, οι επιτυχημένοι ηγέτες γεννιούνται με 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παραδείγματα αυτών των χαρακτηριστικών είναι η ευφυία, η 
πρωτοβουλία, η φερεγγυότητα και η προσήλωση στον στόχο. 

 ¾ Σύμφωνα με τις συμπεριφορικές θεωρίες, οι αποτελεσματικοί ηγέτες διακρίνονται χάρη σε 
ορισμένες συμπεριφορές και όχι χάρη σε έμφυτα χαρακτηριστικά. Δύο παραδείγματα διαμετρικά 
αντίθετων συμπεριφορών είναι αυτά του ηγέτη που προσανατολίζεται στους υπαλλήλους και 
αυτού που προσανατολίζεται στις εργασίες. 

 ¾ Σύμφωνα με τις συγκυριακές θεωρίες, η ηγεσία δεν μπορεί να οριστεί απλά υπό όρους 
χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Η κατάλληλη ηγετική συμπεριφορά εξαρτάται από τις 
περιστάσεις. Η αλληλεπίδραση των συγκυριακών παραμέτρων, όπως ο ηγέτης, η εξουσία του, 
η εργασία, τα χαρακτηριστικά των υφισταμένων, το οργανωσιακό περιβάλλον και το εξωτερικό 
περιβάλλον, καθορίζουν αν το στιλ ηγεσίας θα είναι αποτελεσματικό ή όχι. 

Αυτές οι κατηγορίες ηγεσίας έχουν περιορισμούς και έχουν παράγει απογοητευτικά και αντιφατικά 
αποτελέσματα. Συνεπώς, οι ερευνητές αναγκάστηκαν να αναπτύξουν νέες θεωρίες περί ηγεσίας. Το 1977 
ο House παρουσίασε τη χαρισματική ηγεσία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Burns περιέγραψε τη συναλλακτική 
και μετασχηματιστική ηγεσία. Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά, καθώς είναι πιο κοντά στον τρόπο που 
εργαζόμαστε σήμερα.  

 ¾ Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν όραμα για ένα καλύτερο μέλλον και μπορούν να εξηγούν τη 
σημασία του με τρόπο που να γίνονται κατανοητοί στους άλλους. Είναι πρόθυμοι να αναλάβουν 
μεγάλο προσωπικό ρίσκο και να ξοδέψουν πολλά προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά τους. Οι 
χαρισματικοί ηγέτες ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και στις ανάγκες των ακολούθων τους και 
συχνά παρουσιάζουν αντισυμβατική συμπεριφορά. 

 ¾ Στη συναλλακτική ηγεσία, ο ηγέτης συνάπτει σχέση αμοιβαίας εξάρτησης με τους ακολούθους 
του, οι οποίοι ανταμείβονται ή τιμωρούνται, ανάλογα με την απόδοσή τους. Σύμφωνα με τους Bass 
και Riggio (2006), η συναλλακτική ηγεσία έχει τρεις συνιστώσες: την έκτακτη ανταμοιβή (CR), την 
κατ’ εξαίρεση ενεργητική διαχείριση (ΜΒΕ-Α) και την κατ’ εξαίρεση παθητική διαχείριση (ΜΒΕ-Ρ). 

 ¾ Η μετασχηματιστική ηγεσία,προεξέχει στην έρευνα για την ηγεσία. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης 
μεταμορφώνει τις ατομικές αξίες και προθέσεις των υπαλλήλων σε συλλογικούς, οργανωσιακούς 
στόχους, μεταδίδοντας ένα όραμα για το μέλλον, μέσω ατομικής στήριξης, παρέχοντας ένα 
κατάλληλο πρότυπο, ενθαρρύνοντας ομαδικούς στόχους, προσδοκώντας υψηλή απόδοση, και 
διεγείροντας διανοητικά τους υφισταμένους του. 

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι ιδανική για τη μετάβαση από μία κατάσταση στην άλλη, όπως είναι η 
μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0, οπότε αξίζει να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. 

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες εμπνέουν και δίνουν κίνητρο στους ακολούθους τους, ούτως ώστε να πετυχαίνουν 
αυτοί εξαιρετικά αποτελέσματα. Μπορούν να ωθήσουν τους ακολούθους τους να κάνουν περισσότερα από 
όσα σκόπευαν αρχικά, και να υπερβαίνουν τις προσδοκώμενες επιδόσεις χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Η 
μετασχηματιστική ηγεσία εστιάζει στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό κίνητρο. Οι ηγέτες αυτοί μεταδίδουν 
ένα όραμα για ένα καλύτερο μέλλον και εμπνέουν τους ακολούθους τους να αφοσιωθούν στο κοινό αυτό 
όραμα. Διαμορφώνουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις εικασίες των υπαλλήλων. Οι μετασχηματιστικοί 
ηγέτες ξέρουν πώς να δίνουν κίνητρο στους άλλους και ορίζουν ανάλογες προσδοκίες. Επίσης, όμως, τους 
παρέχουν στήριξη και τους βοηθούν να πετύχουν τον στόχο τους. Δίνουν σημασία στις ανάγκες τους και 
φροντίζουν να νιώθουν δυνατοί και ότι τους σέβονται. Επιπλέον, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες υποστηρίζουν 
την προσωπική ανάπτυξη των ακολούθων τους και τους βοηθούν να ωριμάζουν και να αναπτύσσουν 
τις δικές τους ηγετικές ικανότητες. Σε αρκετές μελέτες έχει διαπιστωθεί μια σημαντική και θετική σχέση 
ανάμεσα στη μετασχηματιστική ηγεσία και στον κόπο που προτίθενται να καταβάλουν οι υπάλληλοι, την 
ικανοποίηση με τον ηγέτη, την απόδοση στη δουλειά, και την υποκειμενική αποτελεσματικότητα του ηγέτη. 
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Π Ω Σ  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Τ Ι Σ ΤΑ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Α Λ Λ Α Γ Η 

Στους ανθρώπους δεν αρέσει η αλλαγή. Δυστυχώς, λοιπόν, πολλοί υπάλληλοι δεν θα αντιδράσουν 
όπως εσείς σε έναν νέο τρόπο δουλειάς. Οι άνθρωποι προτιμούν τη σταθερότητα. Είμαστε πλάσματα 
της συνήθειας και νιώθουμε άνετα στη ρουτίνα μας. Συνεπώς, πρέπει να αναμένουμε κάποιον βαθμό 
αντίστασης, όταν επιβάλλουμε μεγάλες αλλαγές, όπως είναι η μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0. Συνεπώς, 
πρέπει να διαχειριζόμαστε ενεργητικά τη διαδικασία. 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να κατανοήσουμε γιατί αντιστέκονται οι άνθρωποι στην αλλαγή. Μόνο τότε θα 
μπορέσουμε να βρούμε στρατηγικές που θα μας βοηθήσουν να τη διαχειριστούμε. Σύμφωνα με έρευνες, 
τα βασικά αίτια της αντίστασης στην αλλαγή είναι τα εξής: 

 ¾ Απώλεια εργασίας: Πολλοί άνθρωποι εξισώσουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας με 
απώλειες θέσεων εργασίας. Φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. 

 ¾ Κακή επικοινωνία: Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να αλλάξει, 
πώς πρέπει να αλλάξει και τι θα φέρει η επιτυχία. 

 ¾ Έλλειψη εμπιστοσύνης: Αν οι υπάλληλοι δεν εμπιστεύονται τη διεύθυνση, τότε δεν θα μπουν στη 
διαδικασία. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη.

 ¾ Το άγνωστο: Αν το μέλλον είναι άγνωστο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην ανταποκριθούν 
θετικά οι υπάλληλοι. Σε κανέναν δεν αρέσουν οι εκπλήξεις (στη δουλειά).  

 ¾ Κακή χρονική συγκυρία: Η χρονική συγκυρία είναι μεγάλο πρόβλημα για την αλλαγή. Συχνά δεν 
είναι η ίδια η δράση που προκαλεί την αντίσταση, αλλά το πώς και πότε γίνεται αυτή.

Οι αρχηγοί πρέπει να προσεγγίζουν αυτούς που αντιτίθενται στην αλλαγή. Έτσι θα αναγνωρίσουν τις 
ανησυχίες των υπαλλήλων και πιθανά θα μπορέσουν να εξαλείψουν το πρόβλημα συνοπτικά. Επιτρέποντας 
στους υπαλλήλους να εκφράσουν τη γνώμη τους, τους διαβεβαιώνουμε ότι η γνώμη τους μετρά.

Η έγκαιρη και συχνή επικοινωνία είναι απαραίτητη, όταν θέλουμε να μεταφέρουμε οτιδήποτε στους 
υπαλλήλους μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ευθείς και να έχουμε συναίσθηση του χρόνου, όταν 
υλοποιούμε αλλαγές. Αναλογιστείτε τις παρακάτω καλές πρακτικές: 

 ¾ Συνδεθείτε σε προσωπικό επίπεδο: Μιλήστε απευθείας με το προσωπικό σας για τη λογική της 
προτεινόμενης αλλαγής. 

 ¾ Κάντε ερωτήσεις: Κάντε ανοικτές ερωτήσεις για να καταλάβετε γιατί διστάζουν οι υπάλληλοι και 
από πού προέρχεται αυτή η αντίσταση.  

 ¾ Ακούστε: Για να διαχειριστούμε την αντίσταση πρέπει περισσότερο να ακούμε, παρά να μιλάμε. 
Θα μάθετε πολλά περισσότερα, αν ακούτε τις ανησυχίες του κόσμου. 

 ¾ Διαχειριστείτε τις προσδοκίες: Ενημερώστε τους υπαλλήλους τι περιμένετε από αυτούς και πώς 
θα αξιολογούνται.

 ¾ Να έχετε ενσυναίσθηση: Μπείτε στη θέση των άλλων. Εξηγήστε την αλλαγή από τη σκοπιά του 
απέναντι και αναγνωρίστε τον αντίκτυπο που έχει σε εκείνον. 

 ¾ Ανοίξετε μια οδό προς το μέλλον: Αφού καταλάβουν όλοι γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή, 
επικεντρωθείτε στο πώς θα την εφαρμόσετε. Προσπαθήστε να πετύχετε αμοιβαία συμφωνία 
για το πώς θα προχωρήσετε και θέστε σαν στόχο μια κατάσταση στην οποία να βγαίνουν όλοι 
κερδισμένοι.

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Γ Ι Α  Ν Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Λ Α Β Ε Τ Ε  ΤΟ Υ Σ 
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ

Ένας σπουδαίος τρόπος για να δώσετε ώθηση στο προσωπικό σας είναι να τους ζητήσετε να σας βοηθήσουν. 
Όταν νιώθουμε ότι συμμετέχουμε σε μία διαδικασία, είναι πιο πιθανό να τη διεκπεραιώσουμε σωστά. Μια 
καλή πρακτική είναι να προσπαθούμε να παράγουμε όσο πιο πολλές ιδέες γίνεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Θα ήταν καλό να μην επικρίνουμε τις νέες ιδέες, καθώς έτσι θα αποθαρρύνουμε τη συμμετοχή των 
υπαλλήλων. Θέλουμε να ανοίξουν τα μυαλά τους και να παράγουν όσο πιο πολλές πιθανότητες μπορούν. 
Αργότερα θα τις φιλτράρουμε και θα τις συγχωνεύσουμε. 

ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συγκεντρώστε πληροφορίες από τα σχόλια των υπαλλήλων, θετικά και αρνητικά. Ίσως μάθετε περισσότερα 
από τα παράπονα, παρά από τις φιλοφρονήσεις. Αν εφαρμόζετε σύστημα βαθμολόγησης ικανοποίησης 
υπαλλήλων, συγκεντρώστε όλες τις πληροφορίες από τους χαμηλότερους βαθμούς.

SCAMPER

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο SCAMPER για να βελτιώσετε την υπάρχουσα διαδικασία ή για να κατεβάσετε 
ιδέες για μία καινούργια. Βασίζεται στη λογική ότι τα οτιδήποτε καινούργιο είναι τροποποίηση κάτι άλλου. 

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΙ;

Χρησιμοποιεί ένα σύνολο κατευθυνόμενων ερωτήσεων για να σας βοηθήσει να βρείτε νέες ιδέες. Σας 
αναγκάζει να κάνετε στον εαυτό σας ερωτήσεις που κανονικά δεν θα σκεφτόσασταν.

ΠΩΣ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΩ;

Με την τεχνική SCAMPER, ξεκινάτε δηλώνοντας το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε ή την ιδέα που θέλετε 
να αναπτύξετε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε: μια δυσκολία στην επιχείρησή σας ή μια διαδικασία που θέλετε 
να βελτιώσετε. Αφού εντοπίσετε την πρόκληση, αρκεί να κάνετε ορισμένες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τη 
λίστα του SCAMPER. Για παράδειγμα, ας αναρωτηθούμε πώς θα πετύχουμε τη μετάβαση στη Βιομηχανία 
4.0.

S = Substitute – Αντικατάσταση, δηλαδή, ανταλλαγή συστατικών, υλικών ή ανθρώπων

C = Combine – Συνδυασμός, δηλαδή ανάμιξη, συνδυασμός με άλλες διατάξεις ή υπηρεσίες, ενσωμάτωση

A = Adapt – Προσαρμογή, δηλαδή μεταβολή, αλλαγή λειτουργίας, χρήση τμήματος άλλου στοιχείου

M = Modify – Τροποποίηση, δηλαδή μεγέθυνση ή σμίκρυνση κλίμακας, αλλαγή μορφής, τροποποίηση 
ιδιοτήτων

P = Put to other use – Αλλαγή χρήσης

E =Eliminate – Εξάλειψη, δηλαδή αφαίρεση στοιχείων, απλοποίηση, επιστροφή σε βασική 
λειτουργικότητα

R = Reverse – Αντιστροφή, δηλαδή φέρνουμε το μέσα, έξω ή το πάνω, κάτω.
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Στη συνέχεια, προσπαθείτε να εντοπίσετε τις πιθανές αιτίες του προβλήματος. Απεικονίστε τις ως μικρές 
γραμμές που ξεκινούν από τα «κόκαλα» του διαγράμματος. Αν μια αιτία είναι μεγάλη ή περίπλοκη, ίσως 
είναι καλύτερα να τη χωρίσετε σε υπο-αιτίες. Αυτές μπορείτε να τις προβάλετε σαν γραμμές που εκτείνονται 
από την κύρια γραμμή αιτίας.

Στη φάση αυτή, το διάγραμμα δείχνει όλες τις πιθανές αιτίες του προβλήματος που μπορείτε να 
σκεφτείτε. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη σημασία του προβλήματος, μπορείτε να διερευνήσετε 
λίγο περισσότερο τις πιο πιθανές αιτίες. Ίσως χρειαστεί να διεκπεραιώσετε έρευνες κλπ. Αυτές θα είναι 
σχεδιασμένες ούτως ώστε να φανεί ποιες από τις πιθανές αιτίες συνεισφέρει στο πρόβλημα. 

Τα παρακάτω εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε, να φιλτράρετε και να επιλέξετε όλες τις 
ιδέες που θα έχουν παραχθεί στην προηγούμενη διαδικασία, ούτως ώστε να επικεντρωθείτε στις καλύτερες. 
«Καλύτερες» εννοούμε αυτές που θα επιλέξετε για μελλοντική ανάπτυξη. Οι υπόλοιπες μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως υποσχόμενες, αλλά χρειάζονται περαιτέρω σκέψη ή ενδιαφέρουσες, αλλά δεν αξίζει 
να τις προχωρήσουμε εν προκειμένω. Μην διαγράφετε τις ιδέες που θα κοπούν σε αυτή τη φάση, καθώς 
εν καιρώ μπορεί να προκύψουν αλλαγές που θα τις κάνουν πιο εφικτές χάρη σε νέες τεχνολογίες ή μπορεί 
να αλλάξει η στρατηγική της εταιρείας, η διαθέσιμη χρηματοδότηση κλπ. Θα ήταν σοφό να αναθέτατε σε 
κάποιον να διαχειρίζεται τις ιδέες.

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΟΥ - AITIATOY

Γνωστό και ως διάγραμμα Ψαροκόκαλου ή Ishikawa, πρόκειται για συνδυασμό του Ιδεοκαταιγισμού και του 
Χάρτη του Νου. 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ;

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μάθετε την πραγματική αιτία του προβλήματος που προσπαθείτε 
να λύσετε. Έτσι θα έχετε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να λύσετε ολόκληρο το πρόβλημα και όχι μόνο 
μέρος του. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ως εξής:

1. Αναγνωρίστε το πρόβλημα
2. Βρείτε τους κύριους σχετικούς παράγοντες
3. Αναγνωρίστε τα πιθανά αίτια
4. Αναλύστε το διάγραμμά σας.

Το διάγραμμα του ψαροκόκαλου είναι μια καλή τεχνική που 
χρησιμοποιείται όταν προσπαθείτε να διορθώσετε ένα ιδιαίτερα 

περίπλοκο πρόβλημα.

Είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα προηγούμενα, οπότε συμπεριλάβαμε ένα κάπως μεγαλύτερο παράδειγμα:

Γράψτε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, συμπεριλαμβάνοντας το ποιοι εμπλέκονται, τι είναι το πρόβλημα 
και πότε και πού προκύπτει. Ας δούμε το πρόβλημα.

Πρόβλημα: Ο καφές στο γραφείο είναι χάλια! Πάντα. 

Ο καφές του 
γραφείου 

είναι 
απαίσιος!

Άνθρωπος

Ο καφές του 
γραφείου 

είναι 
απαίσιος!

ΜηχανήΜέθοδος

Περιβάλλον Μέτρηση Υλικό

Άνθρωπος

Ο καφές του 
γραφείου 

είναι 
απαίσιος!

ΜηχανήΜέθοδος

Περιβάλλον Μέτρηση Υλικό

Η συνταγή δεν 
είναι πια αρεστή

Η συνταγή 
είναι 

περίπλοκη

Ενοχλητικός 
θόρυβος

Η καφετιέρα 
δυσλειτουργεί

Βρώμικα 
πλαστικά 
ποτήρια

Δεν ξέρει πώς 
να λειτουργεί 

τη μηχανή
Θέρμανε 

υπερβολικά το 
νερό

Έκανε λάθος

Πολύς κόσμος 
στην κουζίνα

Λάθος 
κουταλάκι

Χρήση 
ποσοτήτων στην 

τύχη

Το γάλα έχει 
λήξει

Μπαγιάτικος 
καφές
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Ε Ν Α  ΤΟ Υ Β Λ Ο  Τ Η  Φ Ο ΡΑ :  Χ Τ Ι Ζ Ο Ν ΤΑ Σ  Τ Η Ν  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 

Ένα καλό σύστημα παροχής κινήτρου δεν αρκεί για να 
πετύχουμε. Αν, όμως, οργανισμός έχει κατάλληλο στόχο 
και οι τεχνολογίες, οι πόροι του (συμπεριλαμβανομένων 
των ανθρωπίνων) και οι διαδικασίες του λειτουργούν 
σωστά, τότε ένα καλό σύστημα παροχής κινήτρου μπορεί 
να αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας. Όταν 
σχεδιάζουμε συστήματα παροχής κινήτρου, αξίζει να 
αναλογιζόμαστε το τρίγωνο ικανότητες-στάσεις-γνώση, 
τόσο σε ατομικό, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο.

Αν ο οργανισμός καθορίζει τις εργασίες και τις ευκαιρίες 
έχοντας κατά νου την πλήρη συνεργασία και τις εσωτερικές 
ανάγκες, με τις τελευταίες να αντανακλώνται στο σύστημα 
αναγνώρισης (θετική κριτική), τότε παρατηρούμε αύξηση 
ατομικού κινήτρου βελτίωση απόδοσης.

Όταν επιλέγουμε υπαλλήλους, πρέπει να γνωρίζουμε τις κατάλληλες δεξιότητες και προσόντα. Μπορούν 
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω του υποχρεωτικού προγράμματος εκπαίδευσης του οργανισμού, 
το οποίο μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο παροχής κινήτρου, δεδομένου ότι για πολλούς, η προσωπική 
ανάπτυξη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αποτελεί κίνητρο. Η παιχνιδοποίηση αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο παροχής κινήτρου και πλέον είναι αναγνωρισμένη σε πολλά επαγγέλματα.

Κ Ι Ν Η Τ Ρ Ο  Μ Ε Σ Ω  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Για να καταλάβουμε τη σημασία της παιχνιδοποίησης, ας δούμε ένα απλό παράδειγμα από τον Μαρκ 
Τουέιν. Στις Περιπέτειες του Τομ Σόγιερ, ο Τουέιν περιγράφει ένα περιστατικό όπου ο Τομ αναγκάζεται να 
βάψει τον φράκτη της θείας Πόλη ως τιμωρία. Ο φίλος του, ο Μπεν Ρότζερς, έρχεται να τον κοροϊδέψει, 
αλλά ο Τομ καταφέρνει να του πλασάρει το βάψιμο ως μοναδική και αγαπημένη δραστηριότητα. Ο Μπεν 
ζητά να δοκιμάσει, αλλά ο Τομ αρνείται να του δώσει το πινέλο. Τελικά ο Τομ συμφωνεί, αλλά μόνο αφού ο 
Μπεν τού προσφέρει το μήλο του.

Το μήνυμα του Τουέιν είναι ξεκάθαρο: η διαφορά ανάμεσα στη δουλειά και στο παιχνίδι είναι η υποχρέωση. 
Πιστεύουμε ότι κάθε εργασία μπορεί να γίνει διασκεδαστική, με την κατάλληλη επικοινωνία. Μέθοδοι 
όπως το πρότυπο-V και το Πλέγμα Παιχνιδοποίησης μπορούν να μας κάνουν να αλλάξουμε οπτική, κι από 
υποχρεωτικό καθήκον, να βλέπουμε τη δουλειά ως μια εθελούσια και διασκεδαστική δραστηριότητα.

Η ακόλουθη μέθοδος σχεδιασμού διαδικασιών, πρότυπο-V, μας βοηθά να κατανοήσουμε τι σκέφτεται ένας 
σχεδιαστής παιχνιδοποίησης. Οι πέντε κύριες πλευρές της ανάπτυξης παιχνιδιών/παιχνιδοποίησης είναι οι 
εξής:

1. Μηχανισμός: Ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά; Πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε πετύχει;
2. Εικονογραφία: Ποιο είναι το έμφυτο συναίσθημα της συμπεριφοράς; Πώς νιώθετε, όταν εργάζεστε 

για να πετύχετε τους στόχους σας; Πώς μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη νοοτροπία; Ποιες 
δραστηριότητες γίνονται στην πραγματικότητα;

3. Εργονομία: Τι αδυναμίες έχει η ομάδα – στόχος; Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτυχθούν; Ποιους 
παράγοντες κινητοποίησης πρέπει να λάβουμε υπόψη;

4. Λειτουργικότητα: Σε ποια περίπτωση έρχεται σε επαφή ο χρήστης με τη διαδικασία; Πόσο χρόνο 
αφιερώνει στη δραστηριότητα; Ποια πλατφόρμα χρησιμοποιεί;

5. Οικονομικό όφελος: Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα; Διατίθεται δωρεάν ή επί πληρωμή η 
υπηρεσία; Ποια τα κόστη και ποια τα έσοδα της διαδικασίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΤΙ ΚΑΝΕΙ;

Τα διαγράμματα συνάφειας μας βοηθούν να οργανώνουμε τις πληροφορίες σε κοινά θέματα και να 
ανακαλύπτουμε τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Μπορούν να μας φανούν χρήσιμα όποτε έχουμε να 
επεξεργαστούμε πολλές πληροφορίες. Άλλωστε ο σκοπός του διαγράμματος συνάφειας είναι, πάνω απ’ 
όλα, να δώσει το έναυσμα για να συζητηθεί ένα πρόβλημα ή ζήτημα, ανοίγοντας πιθανότητες βελτίωσης ή 
λύσης.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΩ;

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα συνάφειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1. Καταγράψτε κάθε ιδέα σε κάρτες ή χαρτιά
2. Αναζητήστε τις ιδέες που μοιάζουν σχετικές
3. Ταξινομήστε τις κάρτες σε ομάδες, μέχρι να μη μείνει καμία

Ορίστε ένα διάγραμμα με βάση το παράδειγμα ιδεοκαταιγισμού του προηγούμενου τμήματος.

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις ευκαιρίες δικτύωσης;
Φίλοι Εμπορική έκθεση
Εορταστικές εκδηλώσεις Επίσκεψη σε περίπτερα
Σύζυγοι Παρουσιαστές
Εργαζόμενοι Διοργανωτές
Παιδιά Μέλη επιτροπής

Ανταγωνιστές Οικογένεια
Επαγγελματικοί φορείς Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
Λαθροθηρία; Οι επαφές τους
Συνεργασίες Οι εργοδότες τους
Προγράμματα παραπομπής Οι εργαζόμενοί τους

Τρέχοντες πελάτες Σύλλογοι
Από στόμα σε στόμα Αθλήματα
Μνείες Παιδιά
Μέθοδοι επικοινωνίας Πολιτισμικές

Εθελοντικές

Γνώση
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Στο Πλέγμα Παιχνιδοποίησης, συνδέουμε το πρότυπο RAMP του Marczewsky (Σχετικότητα, Αυτονομία, 
Ειδίκευση, Σκοπός), το οποίο επιδρά επί του εσωτερικού κινήτρου, με το πρότυπο Ηγεσίας Καταστάσεων 
των Paul Hersey & Ken Blanchard, σύμφωνα με το οποίο οι ικανότητες ενός ηγέτη εξαρτώνται κατά πολύ 
από ορισμένους περιστασιακούς παράγοντες, όπως την ετοιμότητα, την προθυμία και τη συμπεριφορά.

 ¾ Χαλάρωση: Μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε το ενδιαφέρον αυξάνοντας την περιέργεια. Στο βιβλίο 
του, ο Roger Caillois αναφέρεται σε τέσσερις περιοχές που διεγείρουν το ενδιαφέρον: δεξιότητα, 
τύχη, μίμηση και ίλιγγος. Είναι εύκολο να τις εκμεταλλευτούμε, με κατάλληλη επικοινωνία.

 ¾ Όραμα: Προκειμένου να πείσουμε κάποιον να κάνει κάτι, πρέπει να του δώσουμε συνοπτικές 
οδηγίες. Μέσω του οράματος αναλογιζόμαστε το κίνητρο και το στρες κάποιου, και η χαλάρωση 
πετυχαίνει τον στόχο της. Το πρότυπο συμπεριφοράς του BJ Fogg περιγράφει το όραμα σε 
διάφορους τομείς, όπως ο αθλητισμός, ο τζόγος, τα παιχνίδια ρόλων και οι πωλήσεις.

 ¾ Ελεύθερη δραστηριότητα: Βασιζόμενοι στο παράδειγμα του Τομ Σόγιερ, μπορούμε να 
μετατρέψουμε οποιαδήποτε υποχρεωτική εργασία σε ευχάριστη δραστηριότητα. Η δραστηριότητα 
πρέπει να παρουσιαστεί ως πρόκληση. Τα υποχρεωτικά στοιχεία θα είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, 
ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι.

 ¾ Μικρά βήματα: Με βάση τη θεωρία ροής του Mihály Csíkszentmihályi’s, το πλέγμα δεξιοτήτων 
και προκλήσεων μπορεί να επαγάγει τρεις κύριες στάσεις. Έτσι, μπορούμε να νιώθουμε πλήξη, 
εκνευρισμό ή να μπούμε στη ροή. Η ροή είναι εύθραυστη, προσωρινή κατάσταση. Ο Michael Wo 
υποστηρίζει ότι μπορούμε να παραμείνουμε στη ροή με μικρά βήματα. Η πρόκληση πρέπει να 
διαδέχεται την εξάσκηση. Αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος να μάθουμε κάτι καινούργιο.

 ¾ Ενίσχυση: Πρέπει να ενισχύουμε τα μικρά βήματα, αν θέλουμε να παρέχουμε κίνητρο. Ο Michael 

Αυτές είναι οι πέντε πλευρές της σχεδιαστικής φάσης του προτύπου-V της παιχνιδοποίησης. Οι πλευρές της 
φάσης της εκτέλεσης συνδέονται στενά με το πρότυπο Ηγεσίας Καταστάσεων των Hersey-Blanchard.

Το πρότυπο-V της παιχνιδοποίησης είναι ένα εργαλείο ανάλυσης για την επιθεώρηση και τον σχεδιασμό 
διαδικασιών. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2017 και έκτοτε χρησιμοποιείται τακτικά στην ανάπτυξη λογισμικού 
και υπηρεσιών. Το χρησιμοποιούμε για να επικυρώνουμε ιδέες και για να βελτιώνουμε υπάρχουσες 
διαδικασίες. 

Σ Τ Η Λ Ε Σ  Κ Ι Ν Η Τ Ρ Ο Υ

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο «Τύποι Κινήτρου», υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που μας βοηθούν να 
καταλάβουμε το τι δίνει κίνητρο στους ανθρώπους. Η παιχνιδοποίηση συγκεκριμένα βασίζεται ιδιαίτερα σε 
τρεις από αυτές.

 ¾ Σύμφωνα με τη Γενετική προσέγγιση, στον πυρήνα τους, οι κινητήριες δυνάμεις είναι ίδιες για 
όλους τους ανθρώπους. Οι δυνάμεις αυτές συνδέονται στενά με τις διεργασίες του εγκεφάλου 
και με το πώς αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον. Σχεδόν όλες οι βασικές ορμές εξηγούνται από τη 
θεωρία της εξέλιξης.

 ¾ Οι θεωρίες που εστιάζουν στις κυρίαρχες στρατηγικές συνδέονται επίσης στενά με την αντίληψη 
και τη γενετική, αλλά προϋποθέτουν ότι τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους, ανάλογα με τη 
συμπεριφορά και τη στάση που τους έχουν εντυπωθεί ως επιτυχημένες στρατηγικές επιβίωσης.

 ¾ Σύμφωνα με την προσέγγιση Worm, το κίνητρο συνδέεται στενά με την αντίληψη και την 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ως αντίδραση σε συνειδητές και ασυνείδητες νευρολογικές 
δραστηριότητες, το σώμα μας παράγει διάφορες ορμόνες. Οι ορμόνες αυτές συνιστούν τέσσερα 
βασικά εσωτερικά και δύο εξωτερικά κίνητρα, και τέσσερις βασικές φοβίες.

◊ Τα εσωτερικά κίνητρα είναι η περιέργεια, η ανάπτυξη, η αναγνώριση και ο κοινωνικός 
ρόλος.

◊ Τα εξωτερικά κίνητρα είναι η εξουσία και το χρήμα.
◊ Οι φόβοι είναι η απώλεια ελευθερίας, ελέγχου, η ντροπή και η ανεπάρκεια.

Συνεπώς, το Πλέγμα Παιχνιδοποίησης είναι ένα σύνολο εργαλείων παροχής κινήτρου το οποίο λαμβάνει 
υπόψη τον βαθμό ετοιμότητας του παίκτη για ορισμένη διαδικασία και του παρέχει μεθόδους που θα τον 
βοηθήσουν να ικανοποιήσει τα εσωτερικά του κίνητρα.

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΣΗ

MARKETING

σχεδιαστική φάση εκτελεστική φάση

Σκοπός

(Purpose)
Συνάφεια

(Relatedness)

Αυτονομία

(Autonomy)
Επιδεξιότητα

(Mastery)

Εγγενές 
Κίνητρο

ΚΥΚΛΟΣ «RAMP»: Σε απόλυτη ισορροπία ΕΙΔΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝΥΨΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
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Πρόκληση Χαλαροί
ρυθμοί

Μικρά
βήματα

Υπερπροσπάθεια Αντιπροσώπευση

Κίνητρο Όραμα Ενίσχυση Αναγνώριση Σύμπραξη

Ευκολία Ελεύθερη
δραστηριότητα

Οραματισμός Ανοχή λαθών Έννοια της 
κοινότητας
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Wu προτείνει τη χρήση πόντων, παρασήμων και πινάκων βαθμολογίας για την παροχή κινήτρου σε 
αρχάριους.

 ¾ Οραματισμός: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον φόβο απώλειας ελέγχου απαντώντας σε τρεις 
ερωτήσεις: Πού βρισκόμαστε; Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα; Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Πρέπει 
να απαντάμε με οπτικά μέσα, όπως εικονογράμματα, ενημερωτικά γραφήματα. Επιτρέπεται και η 
προφορική επικοινωνία.

 ¾ Το κάτι παραπάνω: Μπορούμε να αμβλύνουμε την κόπωση μέσω της αναγνώρισης, αν και είναι 
κάπως αντιφατικό να αναγνωρίζουμε τη δουλειά κάποιον, αν δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ο πιο 
εύκολος τρόπος είναι το κάτι παραπάνω. Η διεξαγωγή μιας δραστηριότητας με μειονέκτημα ή 
πιεστική προθεσμία μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή αρκετής αδρεναλίνης, ώστε να δικαιολογείται 
τελικά η επικείμενη αναγνώριση.

 ¾ Αναγνώριση: Και πάλι, ο Michael Wu λέει ότι η αναγνώριση έχει τρεις μορφές: τρόπαια, ατομική 
φήμη και ομαδική φήμη. Τα τρόπαια αφορούν σε μια ξεχωριστή επίδοση. Η ατομική φήμη είναι 
κάτι το οποίο θα αναφέραμε στο κυριακάτικο γεύμα, ενώ η ομαδική φήμη είναι το απόλυτο κίνητρο 
να δράσουμε για χάρη της ομάδας.

 ¾ Επιείκεια: τα σοβαρά αποτελέσματα απαιτούν πολλές προσπάθειες. Η αποτυχία είναι δεδομένη. 
Η επιείκεια δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε μέτρια αποτελέσματα, αλλά ότι ενθαρρύνουμε τους 
πάντες να τολμήσουν, να ξανασηκωθούν, αφού πέσουν, και να συνεχίσουν μέχρι να πετύχουν.

 ¾ Αντιπροσώπευση: Η βασική πρόκληση της συνεργασίας είναι η αντιπροσώπευση. Ο αντιπρόσωπος 
είναι έτοιμος να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ο ηγέτης του. Έχει τις δεξιότητες και την ώθηση για 
να δράσει, και μπορεί να ακολουθεί επαγγελματικά μοτίβα. Για τον ηγέτη, η πρόκληση είναι η 
εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι ο αντιπρόσωπος αναλαμβάνει τη δουλειά, αλλά ο ηγέτης την ευθύνη.

 ¾ Συνεταιρισμός: Οι συνέταιροι δεν χρειάζονται ενθάρρυνση ή αναγνώριση από τον ηγέτη. Είναι 
συνέταιροι. Χρειάζονται μόνο δίκαιη μεταχείριση και λίγο χρόνο μαζί. Γενικοί κανόνες δίκαιης 
μεταχείρισης: μην πατρονάρετε τους συναδέλφους σας, μην τους εκμεταλλεύεστε, μην προσπαθείτε 
να τους αποζημιώσετε για τις πράξεις τους, βοηθήστε τους, χαρείτε μαζί τους.

 ¾ Ρόλος κοινότητας: Η πιο αγχωτική ερώτηση του συνέταιρου είναι: είμαι αρκετά καλός; Για να 
αμβλύνουμε αυτήν την ανασφάλεια, πρέπει να αναπτύξουμε μια υγιή νοοτροπία ούτως ώστε να 
εστιάζουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Να έχουμε γενική άποψη ώστε να μπορούμε να 
συγκρίνουμε τις δραστηριότητές μας με τους χάρτες πορείας, να έχουμε πρότυπα που να μπορούμε 
να ακολουθούμε, και έναν ρόλο στην κοινότητα που να μας δίνει τη δύναμη του τοτέμ, να μας 
προστατεύει από το να αποκαλύπτουμε τα αδύναμα σημεία μας και να μας βοηθά να εστιάζουμε 
στην αποστολή μας.

Σ Υ Ν Ο Ψ Η

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να σας παρέχει πρακτικές (και, ελπίζουμε, χρήσιμες) γνώσεις και εργαλεία 
για τη διαχείριση του κινήτρου στον χώρο εργασίας. Έτσι, λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια βασική παρουσίαση 
της έννοιας του κινήτρου και συζητήσαμε τι ωθεί τους υπαλλήλους να αποδίδουν καλά στη δουλειά τους. 
Μετά είδαμε τους τύπους κινήτρου και συζητήσαμε για τη σημασία του εσωτερικού κινήτρου, και πώς 
μπορούμε να το δαμάσουμε. Εξετάσαμε επίσης θεωρίες για το κίνητρο και εστιάσαμε σε καλές πρακτικές 
για την αύξησή του, καθώς και τι μπορούμε να κάνουμε, αν το χάσουμε. Στο επόμενο κεφάλαιο είδαμε 
καλές πρακτικές παροχής κινήτρου στο προσωπικό μας. Αναφέραμε συμβουλές και κόλπα, και είδαμε τι 
είχε αποτέλεσμα σε άλλους οργανισμούς. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στα στιλ ηγεσίας και στο πώς να 
αντιμετωπίζουμε την αντίσταση στην αλλαγή. Η ενότητα κλείνει με εργαλεία προσέγγισης του προσωπικού 
και με συζήτηση για την παιχνιδοποίηση, για όταν έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε το σχετικό εργαλείο. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Μια από τις πιο επίκαιρες έννοιες είναι αυτή της Βιομηχανίας 4.0, η οποία φέρνει τις τελευταίες εξελίξεις της 
τεχνολογίας πληροφοριών στην καθημερινότητα, μεταμορφώνοντας έτσι και την οικονομία. Οι νέες λύσεις 
μάς επιτρέπουν να συνδεόμαστε σε παγκόσμια δίκτυα, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε περισσότερα 
δεδομένα και να επεξεργαζόμαστε διεργασίες σε πραγματικό χρόνο. 

Στον οδηγό αυτό θα ορίσουμε τη Βιομηχανία 4.0 και θα δούμε τις βασικές τις έννοιες. Αποτελεί μια 
αφετηρία για την καλύτερη κατανόηση συστημάτων, λύσεων και τεχνικών συνθηκών από το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται.

Η  4 Η  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η  Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η
Ο όρος Βιομηχανία 4.0 αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Hannover Messe το 2011 και μετά 
υιοθετήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. «Με τον όρο Βιομηχανία 4.0 περιγράφεται η οργάνωση 
διαδικασιών παραγωγής, κατά τις οποίες συσκευές επικοινωνούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη κατά 
μήκος της αλυσίδας αξίας. Δημιουργούν ένα «έξυπνο» εργοστάσιο του μέλλοντος, στο οποίο συστήματα 
ελεγχόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρακολουθούν υλικές διεργασίες, δημιουργούν εικονικά 
αντίγραφα της υλικής πραγματικότητας και λαμβάνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις μέσω μηχανισμών που 
οργανώνονται αυτόνομα».

Η βιομηχανική επανάσταση συνεχίζεται και στις μέρες μας. Τη χωρίζουμε σε αρκετά στάδια. Λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού, της οικονομικής ανάπτυξης και της αστικοποίησης, η παραγωγή έπρεπε να 
λαμβάνει χώρα σε εργοστάσια, εντατικά και αδιάκοπα. Στην πρώτη φάση της, δηλαδή την 1η Βιομηχανική 
Επανάσταση, πηγή ενέργειας ήταν το νερό και ο ατμός. Τα νέα υλικά, η νέα ενέργεια και πόροι, οι νέες μορφές 
μηχανοποίησης και οργάνωσης εργασιών οδήγησαν σε μια περίοδο μαζικής παραγωγής που βασίστηκε 
στην κατανομή εργασιών με κινητήρα δύναμη τον ηλεκτρισμό. Στο επόμενο στάδιο, η εισαγωγή των 
πρώτων προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και τη μερική αυτοματοποίηση μέσω υπολογιστών, 
ολόκληρες παρασκευαστικές διεργασίες μπορούσαν να γίνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   

Μηχανοποίηση
Ατμομηχανές

Υδραυλική/ατμοηλεκτρική
ενέργεια

Νέες κατασκευαστικές
μέθοδοι

Παραγωγή σιδήρου
Κλωστοϋφαντουργία

Μεταλλεία και
μεταλλουργία

Μηχανικά εργαλεία
Ατμοηλεκτρικά εργοστάσια

Τεχνολογική
ηλεκτροδότηση

Γραμμή παραγωγής
Μαζική παραγωγή
Παγκοσμιοποίηση

Κινητήρες/τουρμπίνες
Ευρεία υιοθέτηση

τηλεγράφου, φυσικού
αερίου, παροχής νερού

Η/Υ, Διαδίκτυο Ψηφιακή
κατασκευή

Προγραμματισμός
PLC/Ρομποτική

Τεχνολογία
πληροφορικών και

λειτουργικών
συστημάτων

Ψηφιοποίηση
Αυτοματοποίηση

Ηλεκτρονικά/ψηφιακά
δίκτυα

Ψηφιακές μηχανές

Σύγκλιση τεχνολογιών
πληροφορικών/λειτουργικών

συστημάτων
Αυτόνομες μηχανικές μονάδες

Προηγμένη ρομποτική
Μαζικά Δεδομένα/ Analytics

Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Ψηφιακή επικράτηση/ Cloud

Έξυπνο εργοστάσιο
Μηχανική μάθηση & Τεχνητή

Νοημοσύνη
Κυβερνο-φυσικά συστήματα
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Αναφερόμαστε στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας κι επικοινωνίας στη βιομηχανία ως Βιομηχανία 
4.0. Συστήματα που είχαν ήδη αναβαθμιστεί με Η/Υ θα επεκταθούν περαιτέρω, καθώς θα επικοινωνούν 
μέσω δικτύων. Η δικτύωση κυβερνοφυσικών συστημάτων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη έξυπνων 
εργοστασίων. Σε αυτά, τα κατασκευαστικά συστήματα, τα εξαρτήματα και οι άνθρωποι θα επικοινωνούν 
μέσω ενός δικτύου, αυτοματοποιώντας σχεδόν τελείως την παραγωγή.

Σε άλλα κεφάλαια θα μιλήσουμε για τις τεχνολογίες διασυνδεδεμένων λογισμικών και για τις λύσεις που 
προσφέρουν τα επιτεύγματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάσταση, καθώς αυτό είναι και το κομμάτι της αγοράς 
στο οποίο παρατηρείται η μεγαλύτερη διείσδυση. Αυτό ισχύει τόσο για ΜμΕ, όσο και για μεγάλες εταιρείες. 
Φυσικά, τάσεις όπως η AR (επαυξημένη πραγματικότητα), η προσθετική κατασκευή (π.χ. τρισδιάστατη 
εκτύπωση), τα ψηφιακά δίδυμα ή τα κινητά ρομπότ (AGV) παραμένουν σημαντικές.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

H Additive manufacturing technology είναι μια κατασκευαστική διαδικασία κατά την οποία τα αντικείμενα 
σχηματίζονται κατά λεπτές στρώσεις. Στη συμβατική μηχανουργία, αφαιρούνταν το περισσευούμενο υλικό 
από ένα μπλοκ, δίνοντας έτσι μορφή στο τελικό προϊόν. Ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία της Additive 
manufacturing είναι ο τρισδιάστατος εκτυπωτής. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματά του είναι η ταχύτατη 
παραγωγή δειγμάτων και η κατασκευή μικρότερων εξαρτημάτων, ελαττώνοντας έτσι δραματικά τους 
χρόνους παράδοσης και διευρύνοντας τις δυνατότητες προσαρμογής.

Τα Big data είναι ένα περίπλοκο τεχνολογικό περιβάλλον (λογισμικό, υλικό, δίκτυα) που επιτρέπουν την 
επεξεργασία τεράστιων και πολύπλευρων αρχείων δεδομένων. Η επεξεργασία Big data με τα υπάρχοντα 
εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι αδύνατη. Η έννοια του  Big data συνεπάγεται την επεξεργασία 
μεγάλων όγκων δεδομένων που είναι πολυποίκιλα και αλλάζουν ταχύτατα.

Το Internet of Things (IoT) είναι μια ποικιλία καθαρά αναγνωρίσιμων ηλεκτρονικών συσκευών που μπορούν 
να αναγνωρίζουν κάποιες βασικές πληροφορίες και να τις επικοινωνούν με κάποια άλλη συσκευή μέσω 
ενός δικτύου που βασίζεται στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, ο όρος αναφέρεται σε δικτυωμένες «έξυπνες» 
συσκευές. Η τεχνολογία αυτή προοδεύει με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς.

Cloud-based service:υπάρχουν διάφοροι τύποι Cloud-based service, αλλά όλοι έχουν το κοινό χαρακτηριστικό 
ότι δεν λειτουργούν αποκλειστικά σε μία συσκευή, αλλά σε όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, κρύβοντας 
τις λειτουργικές λεπτομέρειες της υπηρεσίας από τον χρήστη. Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται στους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου για το δημόσιο "cloud" ή μέσω ενός τοπικού δικτύου για το ιδιωτικό "cloud".

Λέγοντας cyber-physical system εννοούμε «την ενσωμάτωση τεχνολογικών πληροφοριών, λογισμικού και 
μηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων». Έχει υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας και τα διάφορα στοιχεία 
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενσύρματων και - όλο και πιο συχνά – ασύρματων «υποδομών δεδομένων» 
όπως το διαδίκτυο. Τα δε εξαρτήματα μπορούν να προσαρμόζονται στις τρέχουσες συνθήκες παραγωγής. 

Ο KPI (Key Performance Indicator) είναι ένας δείκτης, τυπικά μια αναλογία, ο οποίος μας δείχνει την 
απόδοση μιας δραστηριότητας με κανονικές, κατά προτίμηση συνεχείς μετρήσεις. Με τους δείκτες θέτουμε 
στόχους για τη βέλτιστη επιθυμητή κατάσταση. Αν οι μετρήσεις μας αποκλίνουν από τον στόχο, πρέπει να 
παρεμβαίνουμε. Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την ανάπτυξη χωρίς μετρήσεις και ανατροφοδότηση.

Η M2M  technology είναι η ροή δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η 
επικοινωνία λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε οποιαδήποτε μηχανή διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία σύνδεσης 
με το σύστημα. Η αλληλεπίδραση μηχανής-προς-μηχανή δεν συνεπάγεται μόνο απλή ροή δεδομένων, αλλά 
και ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων  και επέμβαση.

Το MES (Manufacturing Execution System) είναι ένα υπολογιστικό σύστημα που ελέγχει τις διαδικασίες 
παραγωγής, πράγμα που συνεπάγεται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Το MES παρέχει πληροφορίες 
για την κατάσταση των παραγγελιών, ανάγκες υλικών κατά την παραγωγή, βλάβες, απώλειες παραγωγής, 
βαθμό χρήσης εξοπλισμού, προγραμματισμένη συντήρηση, ώρες λειτουργίας. Η πιο πολύτιμη υπηρεσία 
του MES είναι η διάταξη των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί για τις δραστηριότητες της παραγωγής 
που γίνονται ταυτόχρονα, η παροχή συνοπτικής πληροφόρησης στους εργάτες και τους διευθυντές τους, η 
υποστήριξη και επίσπευση της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων, και η εφαρμογή μέτρων.

Ο OEE (Overall Equipment Effectiveness) είναι θεμελιώδης δείκτης παραγωγής, ο οποίος μας δίνει τα 
χαρακτηριστικά της βέλτιστης συνολικής απόδοσης των παραγωγικών διαδικασιών. Ο σύνθετος αυτός 
δείκτης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό τριών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας, η ποιότητα, είναι η 
αναλογία των προϊόντων κατάλληλης ποιότητας επί του συνόλου των παραχθέντων προϊόντων. Ο δεύτερος 
παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα. Μας δείχνει την αναλογία του χρόνου που διήρκησε η παραγωγή προς 
τον προκαθορισμένο χρόνο. Ο τρίτος παράγοντας, η απόδοση, είναι η αναλογία του προγραμματισμένου 
χρόνου κύκλου προς τον πραγματικό χρόνο.

Smart factory:Το περιβάλλον παραγωγής στο οποίο o εξοπλισμός κατασκευής και ελέγχου συντονίζεται και 
οργανώνεται αυτόνομα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ονομάζεται «Smart factory».

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΖΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ
ΡΟΜΠΟΤ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΝΕΦΟΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
4.0
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Λ Ο Γ Ι ΚΟ Ι  Σ ΤΟΧΟ Ι  Μ Μ Ε

Η προσδοκώμενη επιτυχία και η δημιουργία αξίας ενός προγράμματος της Βιομηχανίας 4.0 (i4) εξαρτώνται 
κυρίως από τον καθορισμένο τελικό στόχο. Η οργανωσιακή και οικονομική δομή μιας μεγαλύτερης 
επιχείρησης καθιστά πιο εύκολη την απόσβεση του ρίσκου σε σύγκριση με μία ΜμΕ. Ο στόχος των 
μικρότερων οργανισμών πρέπει να είναι να λειτουργούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, ελαττώνοντας 
τα ρίσκα ενός προγράμματος ψηφιοποίησης στο ελάχιστο. Αν θέλουν να ορίσουν έναν στόχο, πρώτα θα 
πρέπει να αναλογιστούν ποια είναι η πραγματική τους κατάσταση. Ο καθορισμός των κατάλληλων βημάτων 
υλοποίησης είναι σημαντικός για να πετύχει ένα πρόγραμμα  i4. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε 
μετέπειτα κεφάλαιο (βλ. Ορισμός προγράμματος).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Πριν μπορέσει να συμμετέχει μια ΜμΕ στην Δ’ Βιομηχανική Επανάσταση, πρέπει να δει σε τι θέση βρίσκεται. 
Να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές της, χτίζοντας πάνω στην ήδη επιτευχθείσα ανάπτυξη. Για 
παράδειγμα, αν μία εταιρεία κατασκευάζει χειροποίητα προϊόντα, δεν μπορεί να περισυλλέγει δεδομένα 
ηλεκτρονικά. Χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν βελτιώνεται η απόδοση. Πρώτα πρέπει να αποκτηθούν 
τα κατάλληλα εργαλεία και να ενσωματωθούν στην όλη διαδικασία.

Τα διάφορα επίπεδα-βήματα μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε 20% αύξηση της συνολικής 
παραγωγικότητας. Εκτός, όμως, από την κατάλληλη αλληλουχία επιπέδων, είναι εξίσου σημαντικό να 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όλοι όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας παραγωγής. Αν υπάρχει σημαντική 
διαφορά στο επίπεδο των συμμετεχόντων, τότε τα επίπεδα χάνουν την ουσία τους. Η εταιρεία δεν μπορεί 
να εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες δυνατότητες έτσι. Τα άτομα δεν μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλο άλμα και 
η πρόοδος εμποδίζεται. Πρέπει να προφτάσουν τους καινοτόμους και να προχωρούν μαζί.

Χάρη ευκολίας έχουμε αναγνωρίσει τέσσερις αφετηρίες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Το μήκος της 
δρασκελιάς μειώνεται με την πρόοδο, οπότε η πιο μεγάλη δρασκελιά γίνεται στην αρχή..

Η Predictive (forward-looking)  μάς βοηθά μέσω της συνεχούς χρήσης διαγνωστικών εργαλείων για την 
πρόγνωση βλάβης και φθοράς του εξοπλισμού, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του μηχανήματος. 
Τυπικές διαγνωστικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν ανάλυση δονήσεων, εξέταση με υπέρηχο, εξέταση 
σταθερότητας, ενδοσκόπηση κλπ.  Το πλεονέκτημά της έναντι άλλων μεθόδων συντήρησης είναι ότι μας 
παρέχει μια αξιολόγηση του εξοπλισμού συναρτήσει παραμέτρων. Υπολογίζει επίσης το προσδόκιμο 
λειτουργίας και μπορεί να προβλέπει πότε θα χαλάσει κάποιο εξάρτημα, καθιστώντας την αιτία και την 
έκταση της βλάβης εύκολα αναγνωρίσιμη.

Η Preventive maintenance έχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ο εξοπλισμός συντηρείται με βάση 
προκαθορισμένα στοιχεία απόδοσης και χρόνου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική του κατάσταση. 
Στόχος είναι η αποτροπή απρόσμενων βλαβών. Συνεπώς, οι κύκλοι συντήρησης καθορίζονται με βάση 
τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και την εμπειρία των χειριστών, και η συντήρηση γίνεται πριν από 
τον θεωρητικά προβλεπόμενο χρόνο. Στην αρχή των μετρήσεων, ο εξοπλισμός είναι λειτουργικός. Αυτό 
σημαίνει ότι οι επισκευές γίνονται ανεξαρτήτως βλαβών. Η συντήρηση αυτή είναι πολύ δαπανηρή, καθώς 
δεν εκμεταλλευόμαστε ολόκληρο το περιθώριο φθοράς του εξοπλισμού. Τα εξαρτήματα αντικαθίστανται 
στο τέλος του κύκλου, ακόμη κι αν έχουν ακόμη περιθώριο φθοράς.

Η RFID (Radio Frequency Identification) είναι η επικοινωνία ενός πομποδέκτη ραδιοσυχνοτήτων με ετικέτες 
RFID που είναι τοποθετημένες σε διάφορα αντικείμενα. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, οπότε δεν είναι ανάγκη να διαβάζουμε κάθε πακέτο ξεχωριστά. Το σύστημα διαβάζει τις 
ετικέτες των προϊόντων που περνούν μέσα από την πύλη ανάγνωσης και τις ανεβάζει ταυτόχρονα στη βάση 
δεδομένων. Η δυνατότητα επανάχρησης των ετικετών καθιστά οικονομικό το σύστημα RFID.

SCADA (Supervisory control and data acquisition): Αρχιτεκτονική συστήματος ελέγχου που συμπεριλαμβάνει 
υπολογιστές, επικοινωνία δεδομένων μέσω δικτύου και γραφικά περιβάλλοντα χρήστη (GUI) για υψηλού 
επιπέδου έλεγχο διαδικασιών. Συμπεριλαμβάνει κι άλλα περιφερειακά, όπως προγραμματιζόμενους 
λογικούς ελεγκτές (PLC) και αναλογικοί ολοκληρωτικοί διαφορικοί ελεγκτές (PID), τα οποία συνδέονται με 
συγκεκριμένες τεχνολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανές.

Πηγή: https://www.ipar4.hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-fogalomtar

Ανεπαρκές επίπεδο
•Σχεδιασμός και εποπτεία
παραγωγής σε έντυπη
μορφή

•Ελάχιστα μηχανοποιημένη
γραμμή παραγωγής

Επίπεδο εκκίνησης
•Ψηφιακός σχεδιασμός

απογραφής και παραγωγής
•Αρχικά κεφάλαια

επενδύσεων
•Περιβάλλον

αυτοματοποιημένης
παραγωγής

Επίπεδο υλοποίησης
•Διαθεσιμότητα δεδομένων
παραγωγής στο διαδίκτυο

•Συλλογή δεδομένων για
όλους τους πόρους και τα
ημιτελή προϊόντα

Επίπεδο αριστείας
•Αυτόνομη παραγωγή
•Προληπτική συντήρηση
•Αυτόματη πρόληψη

σφαλμάτων



7574

ΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 ¾ Οι πληροφορίες που συλλέγονται ανατροφοδοτούνται αυτόματα στην παραγωγή (Μ2Μ). 
 ¾ Τα δεδομένα της παραγωγής συνεπικουρούν τον σχεδιασμό και την πρόληψη λαθών. 
 ¾ Παρακολουθείται ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος. 
 ¾ Η παραγωγή είναι αυτοματοποιημένη (από την παραγγελία μέχρι την παράδοση). 
 ¾ Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι απαραίτητη μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτουν 

ανωμαλίες.  Αλλιώς, αρκεί μια απλή εποπτεία. 

Για να επιτευχθεί ένα άριστο επίπεδο, μια εταιρεία πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία του 
οικοσυστήματος της βιομηχανίας4, πράγμα δύσκολο σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο. Και πάλι, όμως, 
αξίζει να τεθεί αυτό το επίπεδο ως μακροπρόθεσμος στόχος και να σημειώνεται πρόοδος για να αυξάνεται 
η ανταγωνιστικότητα. Οι μεγαλύτερες εταιρείες λειτουργούν ήδη σε ένα τέτοιο «άριστο» κατασκευαστικό 
περιβάλλον. 

Η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης μιας εταιρείας είναι στενά συνδεδεμένη με το επίπεδο εισόδου. 
Θα δούμε τις σχετικές μεθοδολογίες στο επόμενο κεφάλαιο. 

ΣΤΟΧΟΙ

Αφού έχει αυτοτοποθετηθεί στο κατάλληλο επίπεδο, η ΜμΕ πρέπει να θέσει στόχους σε διάφορες 
προοπτικές, οι οποίοι να είναι αρκετά τολμηροί ώστε να ενθαρρύνουν την καινοτομία. Ταυτόχρονα, πρέπει 
να έχει κατά νου τη δημιουργία αξίας, ενισχύοντας πρακτικά τις εταιρικές διαδικασίες (όπως με επιπλέον 
έσοδα ή εξοικονόμηση). Όχι να καινοτομεί για χάρη της καινοτομίας. 

Το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει καλύτερα αυτήν τη μεθοδολογία: ας πούμε ότι θέλετε να σχηματίσετε 
μια εικόνα. Ξεκινάτε από ένα σκίτσο, στο οποίο κυκλώνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία (μακροπρόθεσμοι 
στόχοι). Μετά τονίζετε τα πιο σημαντικά μέρη και τους αφιερώνετε περισσότερη προσοχή (μεσοπρόθεσμοι 
στόχοι). Μετά σκέφτεστε πώς θα προσθέσετε τις λεπτομέρειες και ξεκινάτε από τις πιο ριψοκίνδυνες, αλλά 
και πιο επικερδείς (βραχυπρόθεσμοι στόχοι). 

Το παρακάτω σύστημα συντεταγμένων θα σας βοηθήσει να θέσετε τους στόχους σας: 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

 ¾ Ο σχεδιασμός παραγωγής γίνεται εξολοκλήρου στα χαρτιά, με το χέρι.
 ¾ Οι σχετικές παρεμβάσεις (διακοπή, συντήρηση κλπ) είναι επίσης στα χαρτιά.
 ¾ Δεν υπάρχουν αποθηκευμένες και εντοπίσημες πληροφορίες για τα προϊόντα (ή η πρόσβαση σε 

αυτές είναι δύσκολη και υπάρχει μόνο έντυπο αρχείο).
 ¾ Απαιτείται εξολοκλήρου ανθρώπινη εργασία, με ελάχιστη μηχανοποίηση (άλλο μηχανοποίηση, 

άλλο αυτοματισμός).
 ¾ Δεν υπάρχει υποδομή δικτύου.
 ¾ Η όποια ροή πληροφοριών απαιτεί ανθρώπινη πρωτοβουλία.

Σε αυτό το επίπεδο έχουμε πολλή δουλειά ακόμη πριν προμηθευτούμε συσκευές i4. Το πρώτο βήμα είναι 
η ψηφιακή μεταμόρφωση του οργανισμού, ώστε όλες οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή 
μορφή. Λογισμικά όπως τα MES ή ERP είναι κατάλληλα για αυτή τη δουλειά. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε 
λογισμικό που να μπορεί να ενσωματώνεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 ¾ Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι πλήρως ψηφιοποιημένος (MES / ERP).  
 ¾ Τα σχετικά ορόσημα της παραγωγής καταγράφονται αυτόματα σε βάση δεδομένων. 
 ¾ Τα προϊόντα υπόκεινται σε ψηφιακή και αυτοματοποιημένη καταγραφή δεδομένων.  
 ¾ Η παραγωγή είναι πλήρως μηχανοποιημένη και αυτοματοποιημένη. 
 ¾ Υπάρχουν υποδομές δικτύου. Οι μηχανές είναι διασυνδεδεμένες και συλλέγουν δεδομένα. 
 ¾ Οι πληροφορίες που καταγράφονται στον ψηφιακό χώρο είναι διαθέσιμες σε «όλους» (ακόμη και 

μέσω διαδικτύου).  

Αυτή είναι η εισαγωγική αφετηρία για το «Smart factory». Στη φάση αυτή, οι απαραίτητες πηγές ψηφιακών 
πληροφοριών είναι ήδη διαθέσιμες, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες. Μπορούμε να ανατρέξουμε στα δεδομένα για να βρούμε τις διάφορες σχέσεις ούτως ώστε 
να τις συνδέσουμε ευθέως αργότερα. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ¾ Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι πλήρως ψηφιοποιημένος (MES / ERP).  
 ¾ Τα σχετικά ορόσημα της παραγωγής καταγράφονται αυτόματα σε βάση δεδομένων. 
 ¾ Τα προϊόντα υπόκεινται σε ψηφιακή και αυτοματοποιημένη καταγραφή δεδομένων.  
 ¾ Η παραγωγή είναι πλήρως μηχανοποιημένη και αυτοματοποιημένη. 
 ¾ Υπάρχουν υποδομές δικτύου. Οι μηχανές είναι διασυνδεδεμένες και συλλέγουν δεδομένα. 
 ¾ Οι πληροφορίες που καταγράφονται στον ψηφιακό χώρο είναι διαθέσιμες σε «όλους» (ακόμη και 

μέσω διαδικτύου).  
 ¾ Οι αρμόδιοι ενημερώνονται για οτιδήποτε επείγον χωρίς να χρειάζεται να είναι συνεχώς σε 

επιφυλακή.  

Το εισαγωγικό επίπεδο είναι ο συνήθης στόχος ενός μέσου προγράμματος της Βιομηχανίας 4.0. Αν μια 
εταιρεία βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, σχεδόν λειτουργεί ήδη σαν Smart factory. Απαιτείται ανθρώπινη 
παρέμβαση για τον σχεδιασμό και τη λειτουργεία της παραγωγής, αλλά όχι και για την ίδια την κατασκευή. 

Μικροπράγματα

Απλά, αλλά όχι σημαντικά.

Προσιτοί στόχοι
Ξεκινήστε από εδώ εάν δεν είστε

σίγουρος.

Ζητήματα

Σκεφτείτε προσεκτικά εάν αξίζει να
θιχτούν.

Προκλήσεις

Ξεκινήστε από εδώ εάν είστε
καινοτόμος.

Αξ
ία

Ρίσκο0 ∞

∞
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Στο πιο χαμηλό επίπεδο της υλοποίησης βρίσκονται οι μηχανές που διεξάγουν συγκεκριμένες διαδικασίες 
κατασκευής προϊόντων. Η μηχανοποίηση συμπεριλαμβανόταν και στις προηγούμενες βιομηχανικές 
επαναστάσεις, ενώ στην τρίτη φτάσαμε και στην αυτοματοποίηση. Συνεπώς, απαιτείται τουλάχιστον μία 
μερικώς αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0. Ακολουθεί λίστα 
με τους πιο κοινούς τύπους μηχανών. Ορισμένοι εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες: 

 ¾ Μηχανουργικά μηχανήματα 
 » Πολυαξονικά (μεταλλικά) μηχανουργικά κέντρα 
 » Τόρνοι 
 » Διάφορα μηχανήματα κοπής, διαμόρφωσης, κάμψης 

 ¾ Μηχανές χύτευσης 
 » Μηχανές καλουπώματος με έγχυση μετάλλου 
 » Μηχανές καλουπώματος με έγχυση πλαστικού 

 ¾ Τεχνολογία προσθετικής κατασκευής 
 » Τρισδιάστατη εκτύπωση (μέταλλο, πλαστικό, κλπ.) 

 ¾ Μηχανές ειδικού σκοπού 
 » Εξοπλισμός συναρμολόγησης 
 » Μηχανές συσκευασίας 

 ¾ Ρομποτικά συστήματα 
 » Ρομποτικοί βραχίονες με 4-8 άξονες 

 ¾ Συστήματα παρακολούθησης 
 » Μηχανές οπτικής επιθεώρησης 
 » Εξοπλισμός μέτρησης φυσικών χαρακτηριστικών (πίεση, θερμοκρασία κλπ). 

Ακολουθούν οι ορισμοί της κάθε προοπτικής. Μπορείτε να αποκλίνετε από τα καθορισμένα χρονικά όρια, 
αλλά αν ένα πρόγραμμα τραβήξει για πολύ, το ρίσκο αυξάνεται. 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι (3-6 μήνες): ας ξεκινήσουμε από την πιο λεπτή διατομή! Συχνά αυτά τα 
προγράμματα λέγονται πιλοτικά. Αποδίδουν γρήγορα, έχουν χαμηλό κόστος εισόδου και θεαματικά 
(προσδοκώμενα) αποτελέσματα. Καλό θα ήταν να εξετάζουμε προσεκτικά το εκάστοτε τμήμα, π.χ. αν 
υπάρχουν απώλειες, για να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Έτσι μπορούμε να επικυρώνουμε γρήγορα 
τη λύση που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Επίσης, έτσι αποκτούμε αμοιβαία εμπειρία με τον προμηθευτή, 
και μια γρήγορη επιτυχία δίνει κίνητρο σε όλους τους συμμετέχοντες. Μακροπρόθεσμα, η προθυμία να 
ρισκάρουμε φέρνει αποτελέσματα. 

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι (0,5-1 χρόνια): στο διάστημα αυτό επιτυγχάνεται οριζόντια και κατακόρυφη 
πρόοδος βάσει της εμπειρίας του πιλότου. Οι βέλτιστες πρακτικές μετατοπίζονται σε άλλες περιοχές 
του περιβάλλοντος της παραγωγής. Για παράδειγμα, αν ο πιλότος αφορούσε σε μηχάνημα/περιοχή, 
συμπεριλαμβάνουμε περισσότερα. Επίσης, ενσωματώνουμε περιοχές του οργανισμού που παραμελούσαμε 
μέχρι τώρα. Η μερίδα του λέοντος ενός προγράμματος i4.0 καταναλώνεται στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. 
Χρειαζόμαστε επίσης βασική λειτουργικότητα που να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε κατακόρυφη κλίμακα. 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι (1-3 χρόνια): για πιο λεπτομερή υλοποίηση (αν δεν κατέχει τις σχετικές τεχνικές 
και διαχειριστικές γνώσεις η εταιρεία), αξίζει να προσλάβουμε ειδικό για να μας βοηθήσει με τον σχεδιασμό. 
Αν δεν σχεδιάσουμε σωστά τη στρατηγική μας, το πρόγραμμα μπορεί να αποτύχει από νωρίς κιόλας. Πρέπει 
απαραιτήτως να ορίσουμε ποιοι θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό (διεύθυνση, μηχανικοί, συντηρητές, 
προϊστάμενοι βάρδιας κλπ). Να βρούμε ποιοι θα επωφεληθούν των εξελίξεων και τι ρόλο θα παίξουν σε 
αυτές. Έτσι θα δούμε τις απαιτούμενες τεχνολογικές, οργανωτικές και εταιρικές μεταμορφώσεις για την 
επίτευξη των στόχων. Έχοντας εκπληρώσει τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, αρκούν 
μικρορυθμίσεις και βελτιστοποιήσεις με βάση την έως τώρα εμπειρία μας. 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ 

Πριν αρχίσουμε τις διαδικασίες ένταξης στη Βιομηχανία 4.0, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τεχνολογικές 
προϋποθέσεις. Αντιστοιχούν στο επίπεδο εισόδου που είδαμε νωρίτερα. Δεν αρκεί να πληρούνται αυτά τα 
κριτήρια για να έχουμε Έξυπνη παραγωγή, αλλά είναι κρίσιμα δομικά στοιχεία και χωρίς αυτά θα έχουμε 
πρόβλημα. 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΛΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Τα διαθέσιμα στοιχεία χωρίζονται σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Όλα μαζί συνιστούν το οικοσύστημα 
που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος. Υλικό και λογισμικό μπορούν να υπάρχουν τόσο στην 
παραγωγή, όσο και στο γραφείο. Η πραγματική πρόκληση του «smart factory» είναι η ενσωμάτωση του 
ενός στο άλλο. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η ιεραρχία αυτών των εργαλείων. 

• SNMP
• HTTP
• XML
• κλπ.

• Modbus
• PROFINET
• PROFIBUS

• Ethernet/IP
• κλπ.

IT (τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων):

• Κεφάλαιο, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
• Αλυσίδα εφοδιασμού, Επιχειρ. πληροφορίες

OT (τεχνολογία λειτουργικών συστημάτων):

• Αποφάσεις για μεταποίηση
• Εκτέλεση παραγωγής
• Διαχείριση ποιότητας
• Έλεγχος μηχανών
• Παρακολούθηση κατάστασης

ERP¹
Εταιρεία

MES²
Διαχείριση

PLC /  SCADA³
Έλεγχος /  Εποπτεία

Μηχανές /  Αισθητήρες
Εγκαταστάσεις παραγωγής

AP
I⁴

¹Enterprise Resource Planning: Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού
²Manufacturing Execution Systems: Σύστηματα Εκτέλεσης Παραγωγής
³Programmable logic controller: Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής, Supervisory control and data acquisition: συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων
⁴Application Programming Interface: Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών
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Η σύνδεση μηχανών σε μία «συνεχή αλυσίδα» λέγεται γραμμή παραγωγής. Όσο πιο πολλά στοιχεία 
συνδέονται σε αυτή την αλυσίδα, τόσο πιο μεγάλη η αυτοματοποίηση, με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση. 
Το όραμα της Βιομηχανίας 4.0, όμως, δεν είναι μια γραμμή, αλλά κάτι που μοιάζει περισσότερο με νησί, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία για τις ποικίλες κατασκευαστικές ανάγκες. Η ροή των υλικών μπορεί 
να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με AGV (Automatic Guided Vehicles). 

Αν διαθέτουμε τον εξοπλισμό, η διασύνδεσή του σε επίπεδο ΟΤ είναι απαραίτητη. Τα εργαλεία πρέπει 
να επικοινωνούν μεταξύ τους, κατά προτίμηση μέσω ενός σύγχρονου διαύλου (ProfiNET, EthernetIP, κλπ). 
Έτσι οι αισθητήρες των συσκευών θα μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα. Αν ο εξοπλισμός δεν διαθέτει 
τέτοιες υποδοχές, πρέπει να αναβαθμιστεί. Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει π.χ. με την εγκατάσταση μιας 
κάρτας δικτύου (ethernet) ή με την τοποθέτηση αισθητήρων. Υπάρχουν πολλές επιλογές για την προσάρτηση 
τέτοιων αισθητήρων σε παλιότερα μηχανήματα, ιδανικών για τη μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων (δόνηση, 
θερμοκρασία κλπ) και να αποστέλλουν τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων στο σχετικό περιβάλλον 
εργασίας. 

MES/ERP

Έχουμε ήδη δει τι είναι τα MES και ERP στο κεφάλαιο με τους ορισμούς. Πολλές φορές τα δυο τους πάνε 
χέρι – χέρι. Ιδανικά δεν πρέπει να διαχωρίζονται. Αντίθετα, τέτοια συστήματα συνεργάζονται στενά, οπότε 
αξίζει να επιτρέπουμε τη ροή δεδομένων ανάμεσά τους. Είναι απαραίτητο για μια εταιρεία που θέλει να 
λέει ότι κάνει «έξυπνη κατασκευή» να διαθέτει τουλάχιστον ένα από τα αυτά τα συστήματα. Η εισαγωγή 
τους μάλιστα αποτελεί ορόσημο στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση μιας ΜμΕ. 

Χάρη στα ψηφιακά συστήματα κατασκευής και σχεδιασμού πόρων, οι κεντρικές επιχειρηματικές 
διαδικασίες ενός οργανισμού δεν είναι πια μόνο στα χαρτιά. Οι πληροφορίες μπορούν να διανέμονται σε 
άλλα συστήματα (όπως είναι οι μηχανές κατασκευής). Σε πολλές περιπτώσεις η σύνδεση ΟΤ/ΙΤ συμβαίνει 
εκεί που οι συσκευές στο επίπεδο κατασκευής έρχονται σε επαφή με τα εταιρικά συστήματα διοίκησης, τα 
οποία δεν υπήρχαν νωρίτερα. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Κατά την παρακολούθηση παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες: από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι 
την παραγωγή και την κατανάλωση, για να ξεκαθαρίζεται το «ποιος έφτιαξε το προϊόν, πότε και πού» (αν 
το δούμε υπό τη σκοπιά ολόκληρης της αλυσίδας αξίας). Χάρη στη βελτιωμένη ποιότητα των προϊόντων 
και στην εστίαση στην ασφάλεια, η ιχνηλασιμότητα έχει γίνει συνήθεια και πλέον εφαρμόζεται σε πολλούς 
τομείς, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά, τα τρόφιμα και τις φαρμακοβιομηχανίες. 
Καταγράφονται απαραίτητες πληροφορίες, όπως οι κατασκευαστές, οι προμηθευτές και οι διανομείς. 
Οι πληροφορίες αυτές σημειώνονται σε όλες τις ικανές διαδικασίες κατασκευής, εξασφαλίζοντας τη 
διαχείριση των αρχείων καταγραφής. Η ιχνηλασιμότητα καθορίζεται από το πρότυπο ISO 9001 του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης. 

Η αυτοκινητοβιομηχανία προωθεί επιθετικά την ιχνηλασιμότητα εδώ και καιρό. Οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων τη χρησιμοποιούν για να αποφεύγουν ανακλήσεις, να ελαχιστοποιούν τις βλάβες και να 
εξασφαλίζουν τη διαχείριση ποιότητας. Είναι, όμως, απαιτητικός ο έλεγχος όλων των δεδομένων από την 
κατασκευή δεκάδων χιλιάδων εξαρτημάτων. Επίσης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αλλαγές σε νόμους 
και κανονισμούς. Συν τοις άλλοις, ο ανταγωνισμός από πλευράς κοστών και χρόνων παράδοσης έχει αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντική την ιχνηλασιμότητα. 

Υπάρχουν διαφόρων ειδών ιχνηλασιμότητες, αλλά γενικά χωρίζονται με βάση δύο παράγοντες: την ολική 
αλυσίδα αξίας και την εσωτερική ιχνηλασιμότητα. Λόγω του αντικειμένου αυτού του εγχειριδίου, θα 
εστιάσουμε στην εσωτερική ιχνηλασιμότητα. Ως τέτοια ορίζεται η παρακολούθηση της κίνησης εξαρτημάτων/
προϊόντων σε περιορισμένο, καθορισμένο χώρο, όπως είναι μια εταιρεία ή ένα εργοστάσιο. Για παράδειγμα, 
ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης κινητήρων προμηθεύεται εξαρτήματα κινητήρα, στροφαλοφόρους 
άξονες και πιστόνια από προμηθευτές και μετά τα συναρμολογεί. Η διαχείριση και η χρήση του ιστορικού 
παραγωγής και των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να θεωρηθεί 
εσωτερική ιχνηλασιμότητα από το εργοστάσιο. 

Για την ιχνηλάτηση κατασκευαστικών διαδικασιών, σε κάθε προϊόν ή παρτίδα ανατίθεται ένα αναγνωριστικό 
νούμερο, με πληροφορίες όπως λεπτομέρειες εργασίας, αποτελέσματα επιθεώρησης και διαστάσεις 
συνδέονται με αυτό το νούμερο, για χρήση κατά τη συναρμολόγηση. Η χρήση αυτών των πληροφοριών 
συνεισφέρει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των προϊόντων/εργασιών. 

ΣΥΝΔΕΣΗ IT/OT

Ποια είναι η διαφορά της τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) και της επιχειρησιακής τεχνολογίας (ΟΤ); Εν 
συντομία, η ΙΤ έχει να κάνει με πληροφορίες, ενώ η ΟΤ με μηχανές. Η πρώτη ελέγχει τη ροή ψηφιακών 
πληροφοριών, ενώ η δεύτερη διαχειρίζεται τη λειτουργία υλικών διαδικασιών, και τα όργανα που 
χρησιμοποιούνται για να τις διεκπεραιώνουν. Άλλος ένας τρόπος διαχωρισμού των δύο (λιγότερο ακριβής) 
είναι σε επίπεδο γραφείου (ΙΤ) και εργοστασίου (ΟΤ). Μια τρίτη καλή (και ίσως ακόμη λιγότερο ακριβής) 
αντιπαραβολή θα ήταν η σύγκριση ανάμεσα σε λογισμικό (ΙΤ) και υλικό (ΟΤ). 

Από την εποχή της εμπορικής και βιομηχανικής πληροφορικής, υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους 
κόσμους των ΙΤ και ΟΤ. Οι περισσότεροι είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την ΙΤ. Νούμερα οικονομολογικών 
εφαρμογών, βάσεις δεδομένων προσωπικών αρχείων και εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, εκτυπώσεις 
εκθέσεων πωλήσεων, μηνιαία έσοδα, ετήσιες καταστάσεις κλπ. Ο κόσμος της ΟΤ είναι πιο απόμακρος 
κι εσωτερικός. Κρυμμένα πίσω από τείχη προστασίας και DMZ, ορισμένες φορές σε ανεξάρτητα δίκτυα, 
κρίσιμα συστήματα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διεργασίες που ελέγχουν τις κατασκευαστικές 
εγκαταστάσεις και μηχανήματα της εταιρείας. 

Παρότι οι ΙΤ και ΟΤ συνυπάρχουν ξεχωριστά σε σύγχρονους οργανισμούς, το φαινόμενο της σύγκλισης ΙΤ-
ΟΤ το αλλάζει αυτό. Η τεχνολογία ΙοΤ ενώνει συσκευές που τυπικά δεν συνδέονται στο διαδίκτυο (όπως 
οι ιμάντες μεταφοράς) και ανεβάζει τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Έτσι οι εταιρείες μπορούν να αυξάνουν 
την αποτελεσματικότητά τους εφαρμόζοντας την ευφυία των ΙΤ στις συσκευές των συστημάτων της ΟΤ. Για 
παράδειγμα, οι συμβατικοί ελεγκτές θερμοκρασίας που συνδέονται με συστήματα ΟΤ στέλνουν τις τιμές 
σε σύστημα απεικόνισης κλειστού βρόχου ώστε να τους βλέπουν οι εργάτες και να κρίνουν αν χρειάζεται 
παρέμβαση. Με το ΙοΤ, οι αισθητήρες θερμοκρασίας συνδέονται σε δίκτυα ΙΤ. Έτσι μπορούν να επικοινωνούν 
σε πραγματικό χρόνο με άλλες συσκευές του εργοστασίου, βελτιστοποιώντας τα επίπεδα της θερμοκρασίας 
για μέγιστη απόδοση. 

Το αρχαίο χάσμα ανάμεσα σε ΙΤ και ΟΤ έχει αρχίσει να γεφυρώνεται, πράγμα απαραίτητο. Μπορεί οι 
υπεύθυνοι των εταιρειών να έχουν να αναλογιστούν ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγκλιση ΙΤ-ΟΤ, 
όπως η κυβερνοασφάλεια, η συμβατότητα και η ενσωμάτωση πληροφοριών, είναι σαφές ότι μια τόσο 
ριζοσπαστική αλλαγή θα παρέχει τεράστιες ευκαιρίες στις εταιρείες να λειτουργούν με επαρκή ενόραση 
και τεχνογνωσία. Αν δεν γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα σε ΟΤ και ΙΤ, τα πραγματικά πλεονεκτήματα των 
ψηφιακών λύσεων δεν εκπληρώνονται. Υπάρχουν ήδη πολλές λύσεις για αυτά. Κατασκευαστές σχετικών 
βιομηχανικών συσκευών διαθέτουν ήδη πολλές συσκευές δικτύου (δρομολογητές, διακόπτες) κατάλληλες 
για την ασφαλή σύνδεση δικτύων ΙΤ και ΟΤ. Τα δίκτυα ΙΤ διαθέτουν ήδη υποδομές Ethernet, οπότε και τα 
δίκτυα ΟΤ πρέπει να αποκτήσουν αντίστοιχες δυνατότητες.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Για την επεξεργασία, συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών απαιτούνται 
υπολογιστές και διακομιστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποδομών δικτύου. Συνήθως είναι εύλογο να 
διαχωρίζονται με βάση τη λειτουργία ή να χρησιμοποιούνται μαζί, ανάλογα την εργασία. Αν εξετάσουμε την 
αρχιτεκτονική από κάτω προς τα πάνω, τα χαμηλότερα στρώματα συνήθως εξυπηρετούνται από συσκευές 
πύλης "edge". Στην πράξη αυτές καλύπτουν μόνο τη λειτουργία λήψης/συγκέντρωσης δεδομένων από 
το εργοστάσιο του κατασκευαστή, οπότε δεν απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύς και αποθηκευτικός 
χώρος. Από εκεί, τα δεδομένα μεταδίδονται είτε σε έναν διακομιστή στο τοπικό δίκτυο ("fog" ) ή σε έναν 
εξωτερικό διακομιστή που δεν είναι πια συνδεδεμένος με το δίκτυο του εργοστασίου ("cloud"). Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τα δύο τελευταία είναι η διαθεσιμότητα, η μεγάλη υπολογιστική ισχύς και ο μεγάλος 
αποθηκευτικός χώρος. 
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EDGE

Οι μηχανές/ελεγκτές και αισθητήρες συνήθως συνδέονται κατευθείαν σε έναν υπολογιστή edge. Τα 
εργαλεία αυτά συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα, αλλά δεν συναθροίζουν, μετατρέπουν ή εκτελούν 
αλγορίθμους που απαιτούν υψηλές επιδόσεις. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται συνήθως όταν τα 
δεδομένα είναι σε μορφή που δύναται να ερμηνευθεί ψηφιακά. Στην περίπτωση αυτή, οι συσκευές “edge” 
μετατρέπουν τις μη-ψηφιακές τιμές σε ψηφιακές, και μετά τις μεταφέρουν στην "fog" ή στο "cloud" για 
περαιτέρω ανάλυση. Δεν μπορούν, όμως, να εκτελέσουν απαιτητικούς προϋπολογισμούς σε αυτά για 
την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων. Από την άλλη, το πλεονέκτημά τους είναι η θέση της ΟΤ, η 
οποία βρίσκεται πλησίον της μηχανής, συνεπώς μπορεί να συλλέγει δεδομένα και να τα αποθηκεύσει στην 
προσωρινή μνήμη, ακόμη κι αν υπάρξει βλάβη στο δίκτυο ΟΤ/ΙΤ. 

FOG

Στoν «υπολογιστική fog» εκτελούνται περίπλοκοι αλγόριθμοι υψηλών επιδόσεων επί των δεδομένων που 
συλλέγονται από συσκευές “edge”. Οι αλγόριθμοι αυτοί χρειάζονται περισσότερους πόρους και δεδομένα 
προκειμένου να εκτελέσουν τον υπολογισμό. Οι συσκευές “edge” δεν τα διαθέτουν αυτά, οπότε δεν 
μπορούμε να τους εκτελέσουμε σε αυτές. Μπορούμε επίσης να παράγουμε σήματα ελέγχου στoν "fog". Αυτά 
αποστέλλονται στις συσκευές “edge”, ούτως ώστε το σύστημα να μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε συσκευή 
ή μηχάνημα βάσει περίπλοκων, υπολογισμένων γεγονότων. O "fog" είναι ένας διακομιστής στο τοπικό 
δίκτυο μιας εταιρείας, ο οποίος μπορεί να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται μεγάλους όγκους δεδομένων 
(μεγαδεδομένα). Συνήθως εκεί εστιάζουν κι άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων, αφού η ενσωμάτωση 
επιτυγχάνεται μέσω ενός κοινού περιβάλλοντος. Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες προτιμούν τη λύση του 
«fog» από αυτή του "cloud" γιατί ο υλικός/εικονικός διακομιστής είναι διαθέσιμος τοπικά. Οι κανονισμοί 
ασφαλείας προτιμούν επίσης να γίνεται τοπικά η συγκέντρωση δεδομένων. 

Ακόμη κι εφαρμογές που εκτελούνται στις "edge" και "fog" εντοπίζονται τοπικά. 

CLOUD

Η λύση του υπολογιστικού "cloud", μάς επιτρέπει να προμηθευόμαστε πόρους και να αποθηκεύουμε 
δεδομένα στο "cloud" για (απομακρυσμένη) ανάλυση. Στις λύσεις ΙοΤ, σπάνια μεταφέρονται όλα τα 
ανεπεξέργαστα δεδομένα στο "cloud". Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό "cloud". 
Λέγοντας δημόσιο "cloud" δεν εννοούμε ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό, αλλά ότι οι πόροι και 
οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλους. Στα ιδιωτικά συστήματα "cloud", πολλαπλές τοποθεσίες συνδέονται 
σε μια κεντρική αρχιτεκτονική, όπως είναι τα κέντρα δεδομένων, η οποία συνήθως είναι ιδιοκτησία της 
ίδιας εταιρείας. Τα ιδιωτικά και δημόσια συστήματα "cloud" βασίζονται σε ένα (εξωτερικό) δίκτυο και 
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά μόνο μέσω διαδικτύου. Συνεπώς, στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής 
της Βιομηχανίας 4.0, η χρήση τους συνίσταται μόνο για την ανάλυση συγκεντρωτικών εταιρικών δεδομένων. 

Οι συσκευές "edge" και "cloud", ως πόροι, αποτελούν εφάπαξ επένδυση και αντιπροσωπεύουν υλικά 
περιουσιακά στοιχεία. Οι υπηρεσίες "cloud" συνήθως διατίθενται υπό τη μορφή μηνιαίας συνδρομής, 
ανάλογης με το μέγεθος των απαιτούμενων πόρων. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να 
αυξομειώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες σε πόρους. 

API

Το Internet of Things (IoT) και το Industry 4.0 είναι οι πιο σημαντικές πτυχές της αποστολής και λήψης 
δεδομένων μεταξύ των επιπέδων IT και OT. Χρειαζόμαστε τυποποιημένα πρωτόκολλα για να χειριζόμαστε 
την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, αισθητήρων και συσκευών. Αυτά τα πρωτόκολλα θα 
πρέπει να είναι ελαφρώς διαφορετικά από τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στο 
Διαδίκτυο. Πάρτε, για παράδειγμα, την κλασική πρόσβαση δεδομένων που βασίζεται σε HTTP/HTTPS και 
προσπαθήστε να καλύψετε μια σύγχρονη εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο με απλά αιτήματα HTTP. Αυτή η 
εργασία δεν είναι δυνατή. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέοι τύποι πρωτοκόλλων. Ακολουθούν οι πιο 
συνηθισμένοι ορισμοί νέων πρωτοκόλλων για το επίπεδο εφαρμογής TCP/IP.

REST - REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER

Η REST είναι μια λύση σύνδεσης η οποία εξελίσσει ορισμένες βασικές αρχές του ιστού και  τυπικά τρέχει 
πάνω από το HTTP. Παρέχει ανεπίσημη επικοινωνία. Η REST παρακάμπτει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης 
συστατικών και της σύνταξης του πρωτοκόλλου για να εστιάσει στον ρόλο των συστατικών, τους 
περιορισμούς της αλληλεπίδρασης με άλλα στοιχεία, και την ερμηνεία σημαντικών στοιχείων δεδομένων. 
Η REST χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού ως εναλλακτική διαφόρων τύπων 
κατανεμημένης επικοινωνίας, όπως είναι η SOAP. Η REST χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές για κινητά, 
σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, σε εργαλεία mashup και σε αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές 
διεργασίες.

Οι υπηρεσίες REST έχουν πέντε βασικά θεμέλια για το διαδίκτυο:

 ¾ Τα πάντα είναι πόρος
 ¾ Κάθε πόρος έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό
 ¾ Οι διεπαφές πρέπει να είναι απλές και συνεπείς
 ¾ Η επικοινωνία εκτελείται δια αντιπροσώπευσης
 ¾ Όλες οι αιτήσεις είναι ανεπίσημες

WS - WEBSOCKET

Η HTML5 προδιαγραφή του WebSocket καθορίζει ένα API που επιτρέπει σε ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν 
το πρωτόκολλο WebSocket για αμφίδρομη επικοινωνία με απομακρυσμένο μηχάνημα. Η διεπαφή του 
WebSocket καθορίζει ένα αμφίδρομο (full-duplex) κανάλι επικοινωνίας, το οποίο λειτουργεί μέσω μίας 
και μόνο υποδοχής (socket) στο διαδίκτυο. Η HTML5 WebSocket ελαττώνει δραματικά τη μη απαραίτητη 
κυκλοφορία και καθυστέρηση, σε αντίθεση με τις αστάθμητες λύσεις με τις αργές αιτήσεις που 
χρησιμοποιούνται για να εξομοιώνεται μια αμφίδρομη σύνδεση διατηρώντας δύο συνδέσεις. Σκοπός του 
πρωτοκόλλου WebSocket είναι να λειτουργεί καλά με τις υπάρχουσες υποδομές ιστού. Στα πλαίσια αυτής 
της σχεδιαστικής αρχής, οι προδιαγραφές του πρωτοκόλλου απαιτούν να ξεκινά η σύνδεση WebSocket ως 
σύνδεση HTTP. Έτσι εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα με καταστάσεις πριν το WebSocket. Η αλλαγή 
από το HTTP στο WebSocket αποκαλείται «χειραψία WebSocket”.

MQTT - MESSAGE QUEUING TELEMETRY TRANSPORT

Το MQTT είναι πρωτόκολλο σύνδεσης μηχανής-προς-μηχανή/"Διαδικτύου των Πραγμάτων". Είναι ευρέως 
διαδεδομένο γιατί έχει σχεδιαστεί ως μία απλή υπηρεσία μηνυμάτων αποστολέα/παραλήπτη (publish/
subscribe). Είναι χρήσιμο για συνδέσεις με απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου απαιτείται shortcode και 
το εύρος ζώνης είναι τεράστιο. Για παράδειγμα, στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί σε αισθητήρες που 
επικοινωνούν με τον broker μέσω δορυφορικής σύνδεσης, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις οικιακού 
αυτοματισμού και μικρών συσκευών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Οι συγκεντρωμένες και επεξεργασμένες πληροφορίες πρέπει να αποστέλλονται στα αρμόδια μέλη του 
οργανισμού. (Στο άριστο επίπεδο της Βιομηχανίας 4.0, η διαδικασία της ανατροφοδότησης έχει ήδη αρχίσει 
να περνάει από τους ανθρώπους στις μηχανές, με τη διάδοση του Μ2Μ).

Η ανατροφοδότηση χωρίζεται σε δύο κύριες ομάδες: το περιβάλλον χρήστη και τις ειδοποιήσεις.
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Άλλη μια κοινή εφαρμογή είναι η αυτόματη δημιουργία και αποστολή αναφορών. Για παράδειγμα, δεν 
είναι απαραίτητο να υπολογίζουμε χειροκίνητα τα στατιστικά της εβδομαδιαίας παραγόμενης ποσότητας 
στο περιβάλλον χρήστη. Μπορούμε να τα λαμβάνουμε αυτόματα κάθε εβδομάδα στο ηλεκτρονικό μας 
ταχυδρομικό κουτί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βελτιώσεις είναι εφικτές μόνο μέσω δράσεων και ικανών αλλαγών σε όλον τον 
οργανισμό και την παραγωγή.

Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΟ Σ

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε τα οφέλη της Βιομηχανίας 4.0. Έχοντας αξιολογήσει το τεχνικό επίπεδο 
της εταιρείας μας, μπορούμε να αρχίσουμε τον σχεδιασμό. Μια άλλη προσέγγιση είναι να δημιουργούμε 
χρονοδιάγραμμα των λογικών στόχων που μάθαμε νωρίτερα, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
βήματα, κόστη και κέρδη. Ο στρατηγικός αυτός χάρτης πορείας μας δίνει μία κατανοητή εικόνα των βημάτων 
που πρέπει να κάνουν οι κατασκευαστές κατά τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0.

Φυσικά, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση της εταιρείας. 
Άλλες είναι οι «βέλτιστες πρακτικές» των ΜμΕ και άλλες των μεγάλων οργανισμών. Υπάρχουν αρκετές 
προσεγγίσεις σχεδιασμού, ενώ και τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να έχουν διάφορες μορφές. Έχουν γίνει 
αρκετές έρευνες επί των χρονοδιαγραμμάτων: μια καθοριστική διαφορά ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και 
τις ΜμΕ (λαμβάνοντας υπόψη τη δομή και την ειδίκευση των μεγάλων εταιρειών) είναι ότι στον σχεδιασμό 
συμμετέχουν πολλά τμήματα, όπως η στρατηγική διαχείριση, η προμήθεια, οι Ανθρώπινοι Πόροι, η ομάδα 
παραγωγής της Βιομηχανίας 4.0. Οι ΜμΕ, όμως, δεν έχουν τέτοιες δομές. Συχνά η ιεραρχία τους είναι  
επίπεδη. Στις δε μικρές εταιρείες (με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους), το πρόγραμμα το εφαρμόζει κάθε 
υπάλληλος ξεχωριστά, και όχι ομάδες υπαλλήλων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

H ανατροφοδότηση μπορεί να λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ενός λογισμικού του 
οικοσυστήματος της Βιομηχανίας 4.0 (γνωστό ως UI). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εμφανίζονται στην 
οθόνη (υπολογιστή, έξυπνης συσκευής ή απλή οθόνη). Υπάρχουν ήδη άφθονες πολλές για αυτό, χάρη στην 
αφθονία των προγραμμάτων προβολής ιστού. Αυτά έχουν το πλεονέκτημα να είναι ανεξάρτητα πλατφόρμας, 
ενώ είναι εύκολο το χτίσιμο υποδομών δικτύου που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε. 
Σχεδόν όλα τα προγράμματα Η/Υ έχουν μια τέτοια διεπαφή, χωρίς την οποία θα ήταν δύσκολη η λήψη 
πληροφοριών ή η εισαγωγή δεδομένων π.χ. σε σύστημα ERP. Καθιστούν επίσης εφικτή την παραγωγή 
αναφορών.

Είναι καλή ιδέα να οργανώνουμε τα πιο σημαντικά μας δεδομένα (KPI) στους λεγόμενους πίνακες εργαλείων 
(dashboards). Ο πίνακας εργαλείων είναι μια μονόπλευρη γραφική διεπαφή που επιτρέπει στον χρήστη να 
διαπιστώνει με μία ματιά την επίτευξη των πιο σημαντικών στόχων ή προσδοκιών του.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Στην τεχνολογία πληροφοριών, το σύστημα ειδοποιήσεις είναι ένας συνδυασμός λογισμικού και υλικού 
που αποστέλλει ένα μήνυμα σε μια ομάδα παραληπτών. Οι ειδοποιήσεις έχουν πια μπει στις ζωές μας. Οι 
έξυπνες συσκευές μάς ενημερώνουν τακτικά για παγκόσμιες εξελίξεις, εκδηλώσεις κοινωνικής δικτύωσης 
κλπ. Τα μηνύματα συνήθως τα λαμβάνουμε μέσω email, γραπτών μηνυμάτων ή τα λεγόμενα push μηνύματα 
(που τα στέλνουν εφαρμογές κινητών τηλεφώνων).

Τα συστήματα ειδοποιήσεις θα είναι σημαντικά στα σύγχρονα εργοστάσια. Προκειμένου να αυξάνουμε 
την αυτοματοποίηση, πρέπει να παρεμβαίνουμε όλο και λιγότερο στην παραγωγή. Αυτό συνεπάγεται 
ότι θέλουμε να ασχολούμαστε όλο και λιγότερο με περιβάλλοντα χρήστη και συστήματα διαχείρισης στο 
μέλλον. Παρόλα αυτά, θέλουμε να λαμβάνουμε πληροφορίες για διάφορα περιστατικά το συντομότερο 
δυνατόν, ούτως ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα, αν είναι απαραίτητο. Για αυτό πρέπει να έχουμε ανοίξει 
τους κατάλληλους διαύλους. Η συνταγή είναι απλή και αποτελεσματική: όταν συμβαίνει ένα περιστατικό στο 
επίπεδο της ΟΤ, οι χρήστες που επηρεάζονται πρέπει να ειδοποιούνται με μια λύση που θα έχει αναπτυχθεί 
στο επίπεδο της ΙΤ. Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός αισθητήρα πίεσης φτάσει ένα ορισμένο όριο, παράγεται 
συμβάν που απαιτεί την αποστολή ειδοποίησης στον συντηρητή. Έτσι ο συντηρητής μπορεί να παρέμβει 
και να διορθώσει το πρόβλημα πριν καν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα (για αυτό και είναι τόσο 
σημαντικό το σύστημα ειδοποιήσεων στην προληπτική συντήρηση).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
4.0

Ψηφιακός κόσμος

Φυσικός
κόσμος

Εικονικός
κόσμος

Επιχειρησιακές
προκλήσεις και
ευκαιρίες

Η υλοποίηση
ανταποκρίνεται στη
στρατηγική

Η επιχείρηση συναντά
την τεχνολογία

Υλοποιώ την
ιδέα

Αξιολογώ και επανεξετάζω
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Ο ολιστικός αυτός χάρτης πορείας συνδέεται άμεσα με τα ακόλουθα θέματα – κλειδιά που έχουν εφαρμογή 
σε οποιοδήποτε στρατηγικό πλαίσιο :

 ¾ Πού θέλουμε να πάμε;
 ¾ Πού βρισκόμαστε τώρα;
 ¾ Πώς θα πάμε εκεί;
 ¾ Γιατί πρέπει να δράσουμε;
 ¾ Τι μπορούμε να κάνουμε;
 ¾ Πώς θα το κάνουμε;
 ¾ Για ποιον λόγο το χρησιμοποιούμε;

Θα αναφερθούμε σε αυτά τα ζητήματα στα πρώτα βήματα του χάρτη των πέντε βημάτων. Θα αναφερθούμε 
επίσης σε πρακτικά ζητήματα. Κάθε ένα τους αποτελεί προσέγγιση και στρατηγική υλοποίησης με επίκεντρο 
την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΜμΕ (π.χ. προϋπολογισμός, προσωπικό κλπ). 
Δυνητικές τεχνολογικές και οργανωσιακές αλλαγές έχουν αποτρέψει πολλές εταιρείες από τον σχεδιασμό 
στρατηγικών για τη Βιομηχανία 4.0 ή ακόμη κι από τη συστηματική επένδυση στις δυνατότητες της 
Βιομηχανίας 4.0.

Το σωστό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις πιο κοινές ανησυχίες:

 ¾ Υψηλό κόστος επένδυσης, μη καταλληλότητα των υπαρχουσών υποδομών παραγωγής.
 ¾ Έλλειμμα διαφάνειας ή ποσοτικοποίησης των οφελών.
 ¾ Ανησυχίες σχετικά με τη μεταβλητότητα του οργανισμού και την ασφάλεια των ΙΤ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΒΗΜΑ ΜΗΔΕΝ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα ξεκινά με την αναγνώριση περιοχών της παραγωγής που εμποδίζουν την επίτευξη ικανής 
αποτελεσματικότητας. Γενικά, τα προβλήματα αυτά προκύπτουν και χωρίς την εισαγωγή κάποιου 
συγκεκριμένου εργαλείου της Βιομηχανίας 4.0, αλλά δεν διαθέτουμε πλέον αρκετές πληροφορίες ούτως 
ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα αίτια. Η αναζήτηση μποτιλιαρισμάτων συνίσταται από την 
εκτίμηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) κατά την παραγωγή. Η επιθεώρηση αυτά απαντά στις ερωτήσεις 
«Πού βρισκόμαστε τώρα» και «Γιατί πρέπει να δράσουμε».

Επίσης, στο στάδιο αυτό είναι εύλογο να διεγερθεί το ενδιαφέρον του οργανισμού για τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζει η Δ’ Βιομηχανική Επανάσταση. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, συμπεριλάβετε όσους 
περισσότερους ενδιαφερόμενους μπορείτε, δώστε τους ώθηση παρουσιάζοντας τα σημαντικά οφέλη, 
παρουσιάστε περιπτώσεις που έχει γίνει ήδη υλοποίηση, πρακτικά παραδείγματα.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το πρώτο βήμα είναι κρίσιμο για τη σωστή ανάπτυξη του χάρτη πορείας. Στο βήμα αυτό, η ΜμΕ πρέπει 
να αναπτύξει μακροπρόθεσμα αντίμετρα για να αντιμετωπίσει τα αναγνωρισμένα μποτιλιαρίσματα, 
χρησιμοποιώντας τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 (Cloud Computing, ΙοΤ κλπ). Κατά 
τη σχεδίαση της στρατηγικής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος προϋπολογισμός της ΜμΕ. Στο βήμα 
αυτό απαντώνται οι ακόλουθες ερωτήσεις: «Πού θέλουμε να φτάσουμε;», «Πώς θα φτάσουμε εκεί;», «Τι 
πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό;» και «Τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για αυτό;».

Στην ανάπτυξη της στρατηγικής πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σχετικά μέλη του οργανισμού (εξουσία, 
ευθύνη) και όλοι μαζί να συντάξουν μια εσωτερική ανάλυση SWOT.

Στη φάση ανάπτυξης στρατηγικής αξίζει η συμπερίληψη εξωτερικών ειδικών. Αυτοί πρέπει να είναι 
εξοικειωμένοι τόσο με τις επιχειρηματικές αξίες, όσο και με τις τεχνολογικές ευκαιρίες, προκειμένου να 
καθορίσουν σωστά το πεδίο των διαφόρων προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο 
υλοποίησης με ορόσημα και κατά προσέγγιση προϋπολογισμό.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Στο δεύτερο βήμα αξιολογούνται στην αγορά οι κατάλληλοι πόροι (συνήθως ένας εξωτερικός προμηθευτής) 
και η κατάλληλη μεθοδολογία, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η καθορισμένη στρατηγική. Πρέπει να συναφθούν 
συνεργασίες με προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης, για μια πιο 
λεπτομερή αξιολόγηση των προγραμμάτων. Προβλέπεται ενημέρωση για κάθε βήμα της στρατηγικής (από 
τον πιλότο μέχρι το πλήρες πεδίο του προγράμματος), ούτως ώστε να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση από 
τεχνικής πλευράς. Είναι εύλογο να ζητηθούν προσφορές από αρκετούς προμηθευτές και να συνυπολογιστούν 
οι ικανότητές τους για την ίδια εργασία, καθώς και οι τιμές τους. Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει 
να αφορούν στην ίδια στρατηγική, διευκολύνοντας έτσι τις συγκρίσεις. Κατά την επιλογή δεν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η τελική τιμή, αλλά και τα σχετικά προγράμματα του προμηθευτή, τα εργαλεία 
και η ευελιξία του συστήματος, και η δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης του προϊόντος. Ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των προμηθευτών είναι καλύτερος σε πιλοτικά προγράμματα, όπου η ανατροφοδότηση γίνεται 
γρήγορα και για τα δύο μέρη, με μικρό κόστος και διαμεταγωγή. Ο πιλότος πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός 
λογικού χρονικού διαστήματος (το πολύ έξι μήνες), με λογικό κόστος (το πολύ 15-20 χιλιάδες ευρώ) και 
να έχει αποτελέσματα (π.χ. 5% αύξηση). Αν το ευνοούν οι οικονομικές συνθήκες, μπορούν να συναφθούν 
συνεργασίες με 2-3 προμηθευτές για ένα τέτοιο πιλοτικό πρόγραμμα.

ΠΙΛΟΤΟΣ

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την επιλογή συσκευής/γραμμής παραγωγής στην οποία θέλουμε να 
εγκαταστήσουμε μια αρχική συσκευή i4.0. Ξεκινάμε με ένα πρωτότυπο και όχι με εγκατάσταση της συσκευής 
σε όλο το εργοστάσιο. Το πιλοτικό πρόγραμμα πρέπει να έχει σαφείς στόχους: δεξιότητες, χρονοδιάγραμμα, 
κατάλογος δραστηριοτήτων, εκπαίδευση και πρόσληψη προσωπικού, σύγκριση μεθόδων μέτρησης και 
δεδομένων. Το αποτέλεσμα του πιλότου πρέπει να αξιολογείται για μία δεδομένη χρονική περίοδο με βάση 
αυτά. Αν δεν υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, επιστρέφουμε στο βήμα 1 για να εξετάσουμε και 
να διορθώσουμε τη στρατηγική, ούτως ώστε να επιτύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. (Είναι 
απαραίτητο να είμαστε ευλύγιστοι, όταν εισαγάγουμε μια καινοτομία). Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις αιτίες 
των διαφορών και τις απαραίτητες αλλαγές.

Αν τα αποτελέσματα του πιλότου είναι ικανοποιητικά, συνεχίζουμε με την εφαρμογή της λύσης και των 
καλών πρακτικών σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής. Πέρα από την επέκταση του τεχνολογικού κύκλου, 
πρέπει να εκπαιδευτεί και το προσωπικό. Πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία και να 
δείχνουν τα πλεονεκτήματά τους στην πράξη. Έτσι βελτιώνονται οι ικανότητες διαχείρισης τεχνολογιών της 
Βιομηχανίας 4.0 από τους υπαλλήλους.

ΜΑΘΗΣΗ

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΑΘΗΣΗ

Η φάση της μάθησης επωφελείται ήδη των προνομίων της Βιομηχανίας 4.0. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, πρέπει να αξιολογούμε και να μαθαίνουμε από τα προηγούμενα στάδια 
και την υπό εφαρμογή λύση. Από τεχνολογική σκοπιά, αξιολογούμε και αναλογιζόμαστε την ευρύτερη 
υλοποίηση της Βιομηχανίας 4.0, καθορίζοντας διαστάσεις – κλειδιά (π.χ. στρατηγικές αξιολόγησης επιπέδων 
αποφοίτησης). Τα εργαλεία αυτά βοηθούν στην καταγραφή και σύγκριση του βαθμού ετοιμότητας του 
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να υιοθετηθεί η κλίμακα για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Τα 
TLR χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Το 2013 η κλίμακα TLR 
ενισχύθηκε περαιτέρω με το πρότυπο ISO 16290: 2013. Μια αναλυτική προσέγγιση και συζήτηση για τα 
TLR έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμών Έρευνας και Τεχνολογίας (EARTO). To Innovation 
Journal επέκρινε την υιοθέτηση της κλίμακας TLR από την Ε.Ε. λέγοντας ότι «η εξειδίκευση και επιτήδευση 
της κλίμακας TRL ελαττώνονται σταδιακά, καθώς πλέον χρησιμοποιείται ευρέως πέρα από το αρχικό πλαίσιο 
αναφοράς (διαστημικά προγράμματα)».

TRLs in Europe είναι:

TRL 1 – Βασικές αρχές

TRL 2 – Διατυπωμένη τεχνολογική έννοια

TRL 3 – Επικύρωση πειραματικής έννοιας

TRL 4 – Εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία

TRL 5 – Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον (σε περιβάλλον σχετικό με τη βιομηχανία, για 
τεχνολογίες – κλειδιά)

TRL 6 – Τεχνολογία παρουσιασμένη σε σχετικό περιβάλλον (σε περιβάλλον σχετικό με τη βιομηχανία, για 
τεχνολογίες – κλειδιά)

TRL 7 – Επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον

TRL 8 – Ολοκληρωμένο και καταρτισμένο σύστημα

TRL 9 – Σύστημα που έχει δοκιμαστεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον (σε ανταγωνιστικές κατασκευές, για 
τεχνολογίες – κλειδιά. Ή στο διάστημα).

οργανισμού μας για τη Βιομηχανία 4.0. Οι μετρήσεις γίνονται τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κατακόρυφη 
κλίμακα. Όσο αυξάνονται οι γνώσεις μας, βελτιώνουμε τα προηγούμενα πλάνα μας για τα παρακάτω 
ζητήματα:

 ¾ αναθεώρηση προηγουμένων μεθόδων υπολογισμού KPI,
 ¾ αναθεώρηση τεχνολογικών προσδοκιών με βάση την εμπειρία του πιλότου,
 ¾ αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα στις οικονομικές επενδύσεις και αντικρίσματα,
 ¾ εξέταση του κατά πόσο τα μέλη του οργανισμού έχουν επαρκή εκπαίδευση ούτως ώστε να μπορούν 

να απολαμβάνουν τα προνόμια,
 ¾ αίτηση πρακτικής ανατροφοδότησης από όλα τα σχετικά μέλη του οργανισμού (αντικειμενικές και 

υποκειμενικές απόψεις).

Επιπλέον, μέσω άλλων εργαλείων αξιολόγησης επιδόσεων, μπορούμε να συγκρίνουμε τον οργανισμό μας 
με τους κορυφαίους της αγοράς, μετρώντας τα χαρακτηριστικά κρίσιμων διαδικασιών και τα ποιοτικά. 
Μετά από αυτή τη σύγκριση, η ομάδα μπορεί να σχεδιάσει εναλλακτικά ή νέα πλάνα για ευθυγραμμιστεί 
καλύτερα με τις κρίσιμες διεργασίες και στόχους. Τα πλάνα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το πλήρες 
πεδίο του προγράμματος, αν θέλουμε να επιτύχουμε πλήρη ψηφιακή μεταμόρφωση.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η επιτυχής επικύρωση του πιλοτικού προγράμματος πρέπει να ακολουθείται από πλήρη υλοποίηση. Η φάση 
αυτή πρέπει να διεξάγεται όπως ο πιλότος, αλλά τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων και της 
μάθησης πρέπει να προσαρμόζονται. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην εξοικονόμηση, χαρακτηριστικό της 
προσέγγισης 6-Σίγμα, για παράδειγμα. Πλέγματα ιεράρχησης μπορούν να βοηθήσουν να εστιάσει καλύτερα 
η ομάδα, πριν ξεκινήσει η υλοποίηση. Την υλοποίηση μπορεί να εμποδίσει η αντίσταση στην αλλαγή, η 
οποία είναι πιο κρίσιμη από ό,τι σε οποιαδήποτε προκαταρκτική φάση. Πρέπει να διαχειριζόμαστε την 
αλλαγή και να στηρίζουμε το εργατικό δυναμικό κατά την ψηφιακή μετάβαση. Τα μέλη της αρχικής ομάδας 
πρέπει να εκπαιδευτούν ως «ψηφιακοί υπέρμαχοι». Αυτοί θα προωθήσουν αυτή την πρωτοβουλία και θα 
βοηθήσουν το προσωπικό να εκτιμά τη Βιομηχανία 4.0.

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση της νέας διαδικασίας, απαιτείται η συγκέντρωση δεδομένων και η 
σύγκρισή τους με τη φάση σχεδιασμού στρατηγικής. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα θα έχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Οι μέθοδοι λειτουργίας πρέπει να καταγραφτούν και να τυποποιηθούν για 
καθημερινή χρήση. Η διεύθυνση πρέπει να σχεδιάσει πλάνο συμπερίληψης νέων μεθόδων εργασίας, καθώς 
και μεγάλης κλίμακας εκπαιδεύσεις για προσεγγίσεις βελτιστοποίησης.

Αφού αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα, στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας μέσω επιθεωρήσεων και κατάλληλων αλλαγών σε συγκεκριμένους τομείς.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  ΛΥ Σ Ε Ω Ν

Όταν επιλέγουμε και υλοποιούμε μια τεχνολογική λύση, πρέπει να έχουμε κατά νου το επίπεδο ανάπτυξής 
της. Τα Επίπεδα Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TLR), μια διεθνώς αναγνωρισμένη και χρησιμοποιούμενη 
προσέγγιση, μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε το επίπεδό μας.

Η TLR αναπτύχθηκε στη NASA στη δεκαετία του 1970 ως μέθοδος εκτίμησης της ωριμότητας των 
τεχνολογιών. Η χρήση της TLR επιτρέπει ομοιόμορφες, ενοποιημένες συζητήσεις περί τεχνικής ωριμότητας 
για διάφορους τύπους τεχνολογιών. Το TLR της τεχνολογίας καθορίζεται μέσω της Αξιολόγησης Ετοιμότητας 
Τεχνολογίας (TRA), κατά την οποία εξετάζονται οι έννοιες του προγράμματος, οι τεχνολογικές προϋποθέσεις 
και οι πρακτικές δυνατότητες της τεχνολογίας. Η κλίμακα της TLR είναι από το 1 έως το 9, με το 9 να 
αντιστοιχεί στην πιο ώριμη τεχνολογία. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χρησιμοποιεί αυτήν την κλίμακα 
για τις προμήθειές του από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ήδη εφαρμοσμένες λύσεις που διατίθενται στο εμπόριο. Η λίστα δεν είναι 
εξαντλητική, ούτε όσον αφορά στις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0, ούτε όσον αφορά στους πιθανούς 
προμηθευτές. Κάθε καταχώρηση αντιστοιχεί σε μία δοκιμασμένη, στοχευμένη λύση, με γνώμονα τα κύρια 
θέματα της Έξυπνης κατασκευής.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πολλά εργοστάσια και μηχανές δεν έχουν φτάσει ακόμη στην ψηφιακή εποχή. Πρώτα πρέπει να τα 
συνδέσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από το  IIoT. Τη λύση μάς δίνουν τα λογισμικά 
«Πύλες IoT», για υπάρχουσες και καινούργιες μηχανές. Το λογισμικό καθιστά πιο διαφανή την επεξεργασία 
δεδομένων. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων όπως η θερμοκρασία, η πίεση, οι δονήσεις 
κλπ εξασφαλίζει τη σταθερά υψηλών προδιαγραφών παραγωγή. Η ανάλυση συγκεκριμένων πληροφοριών 
βάσει κανόνων απλοποιεί την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

Προτεινόμενα εργαλεία:

Kepware Drivers (https://www.kepware.com/en-us/)

Bosch Rexroth IoT Gateway (https://www.boschrexroth.com/en/us/products/product-groups/electric-
drives-and-controls/topics/iot-gateway/index)

Ignition Edge (https://inductiveautomation.com/ignition/edge)

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ IOT ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Οι συσκευές IoT είναι υλικό, όπως αισθητήρες, μικροελεγκτές, πύλες, συσκευές και μηχανήματα. Είναι 
σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές και είναι ικανά να μεταδίδουν δεδομένα μέσω του Διαδικτύου 
ή άλλων δικτύων. Συνήθως ενσωματώνονται σε άλλες συσκευές ή περιβάλλοντα, βιομηχανικό εξοπλισμό, 
περιβαλλοντικούς αισθητήρες, ιατρικές συσκευές και άλλα. Οι συσκευές IoT χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να δημιουργήσουν νοημοσύνη και 
αυτονομία σε συστήματα και διαδικασίες (π.χ. αυτόνομη διαχείριση), έξυπνη βιομηχανική κατασκευή, 
ιατρικό εξοπλισμό και οικιακό αυτοματισμό. Πολλές από αυτές τις συσκευές είναι μικρά συστήματα που 
βασίζονται σε μικροελεγκτές με περιορισμένο κόστος και ενέργεια. Το εύρος ζώνης δικτύου, καθώς και οι 
προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με την προστασία δεδομένων συνεχίζουν να απαιτούν περαιτέρω 
επεξεργασία στη συσκευή όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο τελικό σημείο IoT, αντί να 
χρησιμοποιούν προσεγγίσεις που βασίζονται στο cloud.

OEE

Στις κατασκευές, η Overall Equipment Effectiveness (ΟΕΕ) είναι ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει την 
παραγωγικότητα ενός μηχανήματος. Ο ΟΕΕ συγκρίνει την πραγματική απόδοση με την προσδοκώμενη 
παραγωγικότητα για τον υπολογισμό βαθμολογίας προγραμματισμένης λειτουργίας. Οι κατασκευαστές 
θεωρούν τον ΟΕΕ έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες αξιολόγησης μηχανημάτων και βιομηχανικού 
εξοπλισμού.

OEE: Μέτρο της κατάστασης του εξοπλισμού ή της παραγωγής. Συγκρίνοντας τον ΟΕΕ ανάμεσα σε μηχανές ή 
ομάδες μηχανών, μπορούμε να εντοπίσουμε γραμμές ή μηχανές που υστερούν σε τομείς όπως τα απόβλητα, 
οι διακοπές λειτουργίας, απώλεια ταχύτητας/ισχύος και κατασκευαστικών επιδόσεων, πράγματα που 
οδηγούν στη μείωση του δείκτη ΟΕΕ.

Ισχύς: Μπορείτε να βλέπετε την αναλογία ισχύος μηχανών και μονάδων για να συγκρίνετε τις προβολές της 
κάθε μίας.

Ποιότητα: Μπορείτε να βλέπετε την αναλογία ποιότητας για να εντοπίζετε γραμμές με πολύ σκραπ, το 
οποίο ελαττώνει την ποιότητα και ρίχνει την τιμή του ΟΕΕ.

Διαθεσιμότητα: Μπορείτε να βλέπετε τον βαθμό διαθεσιμότητας των μηχανών για μια επιλεγμένη χρονική 
περίοδο (για παράδειγμα, για την τρέχουσα βάρδια ή για τη χθεσινή).

Προτεινόμενα εργαλεία:

OEE.com (https://www.oee.com/calculating-oee.html)

Tulip (https://tulip.co/blog/overall-equipment-effectiveness-oee-dashboard/#:~:text=An%20OEE%20
Dashboard%20is%20a,%2Dto%2Dunderstand%20visual%20format.)

GE Proficy (https://www.ge.com/digital/documentation/proficy-plant-applications/version82/c_about_
equipment.html)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι οργανισμοί άρχισαν να χρησιμοποιούν εργαλεία προγνωστικής συντήρησης (PdM) στις αρχές του 
21ου αιώνα. Η προγνωστική συντήρηση είναι μια προνοητική στρατηγική συντήρησης που χρησιμοποιεί 
εργαλεία παρακολούθησης κατάστασης για να εντοπίζει διάφορα ίχνη φθοράς, ανωμαλίες και προβλήματα 
επιδόσεων. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, ο οργανισμός μπορεί να εκτελέσει έτοιμους προγνωστικούς 
αλγορίθμους για να υπολογίσει πότε ενδέχεται να χαλάσει ένα εξάρτημα, ούτως ώστε να διεξαχθεί νωρίτερα 
η συντήρησή του.

Η προγνωστική συντήρηση βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων της συντήρησης. Γνωρίζοντας πότε θα 
χαλάσει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα, οι διευθυντές συντήρησης μπορούν να αποφεύγουν την υπερβολική 
συντήρηση, καθώς και τις βλάβες. Αν εφαρμόζεται σωστά, η προγνωστική συντήρηση ελαττώνει το κόστος 
λειτουργίας, ελαχιστοποιεί τις διακοπές λειτουργίας και βελτιώνει τη συνολική κατάσταση και επίδοση της 
συσκευής.

Προτεινόμενα εργαλεία:

Predictive Maintenance with AWS

Upkeep 

Limble CMMS

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Η πλατφόρμα IoT είναι ένα τεχνολογικό πακέτο πολλαπλών στρώσεων το οποίο επιτρέπει την εύκολη 
συναρμολόγηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση συνδεδεμένων συσκευών στο σύμπαν του ΙοΤ. Συνδέει 
υλικά, όσο διαφορετικά κι αν είναι. Προσφέρει ευέλικτη συνδεσιμότητα με μηχανισμούς ασφαλείας 
εταιρικού επιπέδου και εκτεταμένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων. Η πλατφόρμα ΙοΤ προσφέρει 
στους σχεδιαστές χαρακτηριστικά που επιταχύνουν σημαντικά την ανάπτυξη εφαρμογών για συνδεδεμένες 
συσκευές. Επίσης, εξασφαλίζουν την επεκτασιμότητα και τη συμβατότητα ανάμεσα σε συσκευές. Ο τρόπος 
που απομακρυσμένες συσκευές συνδέονται με εφαρμογές χρήστη (ή με άλλες συσκευές) και διαχειρίζονται 
όλες τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο υλικό και στα στρώματα της εφαρμογής λέγεται “middleware”. 
Ως πλατφόρμα cloud ή πλατφόρμα δυνατοτήτων ΙοΤ, ο ρόλος της είναι ο καθορισμός των κεντρικών 
επιχειρηματικών αξιών, δηλαδή η ενίσχυση στάνταρντ συσκευών με εφαρμογές και υπηρεσίες cloud. Τέλος, 
ως Πλατφόρμα ΙοΤ Δυνατότητας Εφαρμογών, βοηθά προγραμματιστές ΙοΤ.

Προτεινόμενα εργαλεία:

WaMeWo  (https://wamewo.com/)

Thingsboard (https://thingsboard.io/)

Google Cloud IoT (https://cloud.google.com/solutions/iot)
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΥΜΑ, AR/VR

Το Ψηφιακό Δίδυμο είναι η αναπαράσταση των φυσικών ιδιοτήτων ενός εργοστασίου, προϊόντος ή 
διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιείται σε πολλά πεδία. Συνδέοντας αντικείμενα που παράγουν 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δημιουργείται ένα ψηφιακό αποτύπωμα του προϊόντος, από τον σχεδιασμό 
του μέχρι το τέλος του κύκλου παραγωγής. Τα δεδομένα μπορούν να επεξεργάζονται και να συναθροίζονται 
με βάση διάφορα κριτήρια, και να απεικονίζονται σε διάφορες μορφές, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση. 
Συνεπώς, σε βάθος χρόνου αναπτύσσεται ένα ψηφιακό προφίλ που βασίζεται στην παρελθούσα και στην 
τρέχουσα συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη προτύπων ακριβείας, με αποτέλεσμα τη 
ρεαλιστική μέτρηση της αβεβαιότητας του συστήματος.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) είναι η εφαρμογή έξυπνης τεχνολογίας για την καθοδήγηση και 
εκπαίδευση επαγγελματικών συντηρητών, π.χ. στο πώς να διεξαγάγουν συντηρήσεις αποτελεσματικά 
και επακριβώς. Η ΑR αντικαθιστά κλασικές εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως είναι τα εγχειρίδια, τα έντυπα 
διαγράμματα και υλικά, μέχρι και τα τρισδιάστατα μοντέλα.

Προτεινόμενα εργαλεία:

Siemens PLM (https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/)

PTC (https://www.ptc.com/)

Re’Flekt One (https://www.re-flekt.com/reflekt-one)

AI/ML, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στη βιομηχανία μπορεί να επιφέρει 
πολλά οφέλη, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τις μεγαλύτερες επιδόσεις, και ανοίγουν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.

Άμεσα οφέλη της μηχανικής μάθησης στην κατασκευή:

 ¾ Ελάττωση συχνών, οδυνηρών απωλειών σε τομείς όπως η απόδοση, το σκραπ, η ποιότητα και η 
διαπερατότητα

 ¾ Αύξηση απόδοσης μέσω βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
 ¾ Η βελτιστοποιημένη λειτουργία επιτρέπει την επέκταση των γραμμών παραγωγής.
 ¾ Μείωση κόστους μέσω προγνωστικής συντήρησης. Η PdM περιορίζει τη συντήρηση, ελαττώνοντας 

τα εργατικά έξοδα και τη σπατάλη υλικών.
 ¾ Εναπομείνασα Ωφέλιμη Ζωή (RUL). Η πρόγνωση οδηγεί σε συνθήκες που βελτιώνουν την απόδοση 

της μηχανής, κρατώντας την παράλληλα σε λειτουργία. Η RUL εξαλείφει «δυσάρεστες εκπλήξεις» 
που προκαλούν απρόσμενες διακοπές λειτουργίας.

 ¾ Βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης  των 
αποθεμάτων και της παραγωγής

 ¾ Βελτιωμένος ποιοτικός έλεγχος με ακριβή πληροφόρηση για όλο και καλύτερη ποιότητα
 ¾ Βελτιωμένη συνεργασία ανθρώπων – ρομπότ, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και αποτελεσματικότητα
 ¾ Εστίαση στις ανάγκες του καταναλωτή – γρήγορη αντίδραση σε αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς.

Προτεινόμενα εργαλεία:

Seebo (https://www.seebo.com/predictive-quality-yield-solution/)

Oden (https://oden.io/learn/machine-learning-in-manufacturing/)

Azure (https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Τα Συστήματα Εντοπισμού Πραγματικού Χρόνου (RTLS) αποτελούν τα θεμέλια εφαρμογών που αυξάνουν 
την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια σχεδόν σε κάθε βιομηχανία. Η δυνατότητα 
ακριβούς εντοπισμού αντικειμένων και ανθρώπων επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και 
βοηθά τους υπαλλήλους να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στον οργανισμό. Η 
πληροφόρηση για τις κινήσεις υλικών αντικειμένων με ψηφιακά μέσα καθιστά τα RTLS απαραίτητα για την 
αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Είναι σαφές ότι χωρίς τα RTLS, 
είναι αδύνατο να γνωρίζουμε όλα όσα συμβαίνουν σε μία εγκατάσταση.

Προτεινόμενα εργαλεία:

Pozi (https://pozi.tech/en)

Mitras (https://mitras.mortoff.hu/)

Kontakt (https://kontakt.io/what-is-bluetooth-rtls/)

ΕΝΔΟΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (INTRALOGISTICS)

Με την αυτοματοποίηση να γίνεται πλέον καθεστώς στην κατασκευή και στην αποθήκευση, στην εποχή της 
Βιομηχανίας 4.0, οι λύσεις για τη διαχείριση των υλικών εξελίσσονται ραγδαία. Τεχνολογίες όπως αυτόνομα 
περονοφόρα, συνεργατικοί ρομποτικοί βραχίονες, επαυξημένη διαλογή, έξυπνοι ιμάντες μεταφοράς, 
εξελίσσονται. Παράλληλα τα κόστη ελαττώνονται, καθιστώντας αυτές τις ευκαιρίες πιο προσιτές για 
εταιρείες όλων των μεγεθών. Μια εντυπωσιακή τέτοια εξέλιξη είναι τα Αυτόνομα Κινητά Ρομπότ (AMR), τα 
οποία είναι μια πιο ευέλικτη εναλλακτική των Αυτοματοποιημένων Καθοδηγούμενων Οχημάτων (AGV) για 
μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων διαχείρισης υλικών.

Προτεινόμενα εργαλεία:

MIR (https://www.mobile-industrial-robots.com/en/)

KUKA AMR (https://www.kuka.com/en-hu/products/mobility/mobile-platforms/kmp-1500)

Omron (https://industrial.omron.eu/en/products/mobile-robot)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

Το συνεργατικό ρομπότ (cobot) έχει σχεδιαστεί για άμεση αλληλεπίδραση με ανθρώπους σε κοινό χώρο ή 
σε χώρο όπου άνθρωποι και ρομπότ είναι σε εγγύτητα. Οι εφαρμογές των cobot έρχονται σε αντίθεση με 
αυτές των παραδοσιακών ρομπότ, τα οποία απομονώνονται από τους ανθρώπους. Η ασφαλής χρήση των 
cobots εξασφαλίζεται μέσω ελαφριών υλικών κατασκευής, αποστρογγυλωμένων ακμών, περιορισμούς σε 
ταχύτητα και δύναμη, αισθητήρες και λογισμικά.

Τα Cobot είναι σχεδιασμένα για να μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας με ανθρώπους, καθιστώντας τον 
αυτοματισμό πιο βολικό από ποτέ. Τα κατασκευαστικά cobots προσφέρουν ευέλικτη αυτοματοποίηση για 
εργοστάσια όλων των μεγεθών. Από τη συναρμολόγηση στο βάψιμο, από την παλετοποίηση στα βιδώματα, 
από τη συσκευασία στη στίλβωση, από το καλούπωμα με έγχυση μέχρι τις συγκολλήσεις ή οποιαδήποτε 
άλλη εργασία.

Προτεινόμενα εργαλεία:

Universal Robots (https://www.universal-robots.com/)

Fanuc CRX (https://www.fanuc.eu/hu/en/robots/robot-filter-page/collaborative-robots)

ABB Yumi (https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/irb-14000-yumi)
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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εταίροι:


