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Τεχνολογική Καινοτομία



Καινοτομία

“Μία ιδέα, πρακτική ή ένα αντικείμενο που 

γίνεται αντιληπτό σαν κάτι νέο, από ένα άτομο ή 

από μία οντότητα. Εάν η ιδέα μοιάζει σαν 

καινούρια, θεωρείται καινοτομία. 

Κάποιος μπορεί να είναι ενήμερος για μία 

καινοτομία για αρκετό καιρό, αλλά να μην παίρνει 

θέση υπέρ ή κατά, να μην την αποδέχεται ή την 

απορρίπτει σαν καινοτομία.”

Everett Rogers, Diffusion of Innovations



Εφεύρεση (invention)

Η βάση της τεχνολογικής καινοτομίας

“Εφευρίσκουμε κάτι που δεν υπήρχε ήδη»

(Webster)

Αποτέλεσμα βασικής έρευνας



Τεχνολογική Καινοτομία

Η Καινοτομία δεν είναι απλώς εφεύρεση,

αλλά η Δημιουργία μίας 

Βιώσιμης (να δημιουργεί & επιστρέφει αξία)

Νέας (στον αποδέκτη)

Πρότασης (όχι απαραίτητα υλικό προϊόν)



Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για όλες 

τις μορφές επιχειρηματικής καινοτομίας

Νέα αγορά Νέα λύση
Βελτιωμένη 

λύση

Καλύτερα 

κόστηΝέα κανάλια



Διάδοση καινοτομίας

• Φύση καινοτομίας

• Κανάλια προσέγγισης αγοράς

• Χρονική στιγμή

• Κοινωνικοί / οικονομικοί 

παράγοντες

• Κ.ο.κ.

Εφεύρεση Καινοτομία Διάχυση



Παράδειγμα: Η «λάθος» εποχή

Dvorak Keyboard

QWERTYKeyboard



«Ανατρεπτικές» καινοτομίες

«Οι ανατρεπτικές (disruptive) 
καινοτομίες ήταν τεχνολογικά απλές, 
αποτελούμενες από έτοιμες λύσεις
που συνδυάστηκαν σε μία 
αρχιτεκτονική προϊόντος πιο απλή
συνήθως από τις προηγούμενες 
προσεγγίσεις. 

Προσέφεραν λιγότερα από ότι οι 
πελάτες σε υπάρχουσες αγορές 
ήθελαν και γι’ αυτό δεν πέτυχαν αρχικά 
εκεί. Προσέφεραν όμως ένα 
διαφορετικό πακέτο χρησιμότητας σε 
ανερχόμενες αγορές μακριά και μη 
συγκρίσιμες προς τις κλασικές 
αγορές.»

Clayton M. Christensen

1. Μέτρια λύση στην αρχή
2. Φέρνει νέους πελάτες



Σημείο καμπής

Το Internet ως «Ανατρεπτική 
Καινοτομία»



“ iPhone as an example of this type of disruption. By building 
an entirely new market that connected app developers with 
iPhone owners, Apple built a platform that disrupted the 
smartphone industry.”

Christensen told Bloomberg Businessweek that “the prediction 
of the theory would be that Apple won’t succeed with the iPhone,” 
adding, “History speaks pretty loudly on that.”

2015

2007

Η «ανατρεπτικότητα» δεν μπορεί να 
κριθεί εκ των προτέρων

http://www.bloomberg.com/bw/stories/2007-06-15/clayton-christensens-innovation-brainbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice


http://techcrunch.com/2016
/02/27/why-clayton-
christensen-is-wrong-about-
uber-and-disruptive-
innovation/

http://fortune.com/2015/1
1/17/uber-disruption-
christensen/

Vs

http://techcrunch.com/2016/02/27/why-clayton-christensen-is-wrong-about-uber-and-disruptive-innovation/
http://fortune.com/2015/11/17/uber-disruption-christensen/


Uber: Ανατρεπτικό;

• Δεν είναι «ανατρεπτικό»
– Δεν ξεκίνησε από μία αγορά που αγνοούσαν οι 

εδραιωμένες επιχειρήσεις και δεν δημιούργησε νέα
– Δεν είναι σωστό να χαρακτηρίζουμε «ανατρεπτικό» κάθε 

τι που προέρχεται από τον τεχνολογικό τομέα

• Είναι «ανατρεπτικό»
– Στην αρχή δεν ήταν ανταγωνιστικό στην αγορά αυτή και οι 

υπηρεσίες ήταν χαμηλής ποιότητας
– Άνοιξε όμως μία αγορά «προσφοράς» από οδηγούς και 

οχήματα
– Υιοθετήθηκε από πολλούς που δεν θα χρησιμοποιούσαν 

ταξί.

• Η ιστορία δεν έχει τελειώσει…



Facebook 
2005

Facebook 
2013

Google

Επιστημονική Καινοτομία

Μέγεθος αγοράς 
(USD)

Facebook 
2007

McDonalds

Human 
Genome 
Sequencing

Παλιά Οικονομία Ιδανική

Ακαδημαϊκή 
λύση

Περισσότερα 
Startup

Τεχνολογική καινοτομία και μέγεθος 
της αγοράς

Στην αρχή δεν 
χρειάζεται να υπάρχει 
ταυτόχρονα
προχωρημένη 
τεχνολογική βάση ΚΑΙ 
μεγάλη αγορά.

Υπάρχουν και άλλοι 
έγκυροι συνδυασμοί 
που μπορεί να 
οδηγήσουν σε όλα τα 
σημεία του 
διαγράμματος. 





Κύκλος ζωής Αποδοχής 

Καινοτομίας



Κύκλος ζωής Αποδοχής 

Τεχνολογίας

• Ο συνδυασμός 
δημιουργεί το «χάσμα»

• Αποτέλεσμα του 
αρχικού ενθουσιασμού 
και τη 
συνειδητοποίησης ότι η 
αγορά είναι ακόμα 
μικρή

• Το αποτέλεσμα είναι να 
υπάρχει ένα κενό 
μεταξύ της αρχικής 
δημοφιλίας και της 
πραγματικής ωρίμανσης



Ζητήματα Διοίκησης Τεχνολογικής Καινοτομίας 



• Οι εδραιωμένες επιχειρήσεις διστάζουν να καινοτομήσουν
• Η αλλαγή του τρόπου εργασίας / λειτουργίας/ αντικειμένου/ τεχνολογίας / 

καναλιών / στρατηγικής κτλ απαιτεί επένδυση σε χρόνο, χρήμα και άλλους 
πόρους ….

• …με ενδεχομένως, αβέβαιες ωφέλειες.



• Επειδή οι καινοτομίες αποτυγχάνουν συχνά...οι 
εταιρείες μπορεί να έχουν ήδη κακές εμπειρίες



Παράγοντες Καινοτομίας & 
Δημιουργικότητας

Το 
ευρύτερο 

περιβάλλον

Το Κοντινό 
περιβάλλον

Εσείς & το ελέγξιμο
περιβάλλον

Ζήτηση

Ανάγκες χρηστών

• Άνθρωποι/Κουλτούρα
• Διαθέσιμοι πόροι
• Δυνατότητες/Ικανότητες
• Διαδικασίες

• Οργανισμός (π.χ. πρότζεκτ/λειτουργίες)
• Συστήματα (π.χ. επιβράβευση)
• Δομές (π.χ. επίσημη υποστήριξη)

• Ηγεσία
• Στρατηγική
• Θεσμικοί Παράγοντες (π.χ. φορολογικό, 

νομικό, εργασιακό κλπ)
• Μη Θεσμικοί Παράγοντες (π.χ

δημογραφικά, κρίσεις, λογικές και τάσεις 
διοίκησης)



Προοδευτική Vs Ριζοσπαστική

• Ριζοσπαστική (radical)

– Κάνει τα υπάρχοντα προϊόντα και τρόπο εργασίας 
παρωχημένα 





Kodak vs Fujifilm



Προοδευτική Vs Ριζοσπαστική

• Προοδευτική (Incremental)

– Χτίζει στην υπάρχουσα γνώση μίας επιχείρησης



Αρχιτεκτονική Vs Μερών

• Μερών (component/modular)

– Αλλαγές σε ένα ή περισσότερα μέρη του 
συστήματος προϊόντος χωρίς να επηρεάζει 
συνολικά το σχέδιο



Αρχιτεκτονικής Vs Μερών

• Αρχιτεκτονικής

– Αλλάζει όλο το σχέδιο ενός συστήματος ή τον 
τρόπο που συστήματα αλληλοεπιδρούν



Τράπεζες &  Κινητά Τηλέφωνα
1. Τράπεζες που βάζουν 

προγράμματα Υγείας

2. Κάμερα σε Κινητά τηλέφωνα

1. E-Banking

2. iPhone- smartphone

1. Κάθε επιπλέον υπηρεσία μέσω 
e-banking

2. Οθόνη υψηλότερης ανάλυσης

1. M-Banking

2. Ανάπτυξη εφαρμογών τρίτων, 
iPhone 2G vs 3G

Ριζοσπαστική 
Καιν.

Προοδευτική
Καιν.

Καιν. Μερών Καιν. Αρχιτεκτονικής



«Επικρατούσα Μορφή» (Dominant Design) στην 
Καινοτομία

Abernathy, W. and Utterback, J. (1978) the “dominant design” 

• Αρχικά μία εταιρεία 
καινοτομεί στο 
προϊόν

• Όταν το προϊόν 
ωριμάσει  - η αγορά 
αναδεικνύει τη 
μορφή που προτιμά 
(Επικρατούσα 
Μορφή)

• …αυξάνεται σε 
άλλους τομείς, 

• όπως οι 
«διαδικασίες» και οι 
«υπηρεσίες» 

• …συμπληρώνοντας το 
προϊόν.



Κινητή τηλεφωνία

Abernathy, W. and Utterback, J. (1978) the “dominant design” 



Ωρίμανση: η πορεία προς την 
«Επικρατούσα Μορφή»



Ωρίμανση IoT



Ωρίμανση IoT - 2015



Ωρίμανση IoT - 2019



Κλειστή και ανοικτή καινοτομία



Κλειστή και ανοικτή καινοτομία

• Κλειστή καινοτομία:
• Καινοτομεί από το εσωτερικό της εταιρείας: εσωτερικές 

ιδέες.
• Η εταιρεία κρατά τις ιδέες για τον εαυτό της (ανεξάρτητα 

από το αν τις χρησιμοποιεί.)
• Στην ανοικτή καινοτομία:

• Παίρνει ιδέες από μέσα και από έξω 
• Αφήνει ιδέες να πάνε σε μία άλλη αγορά 
• Μεγαλύτερη ευελιξία

• Η επιλογή κάποιου μοντέλου εξαρτάται από τον κλάδο, τις 
συνθήκες της αγοράς και τη στρατηγική της επιχείρησης



Ανοικτή και Κλειστή Καινοτομία
Κλειστή Καινοτομία Ανοικτή Καινοτομία

Οι περισσότεροι ειδικοί στον κλάδο μας 
εργάζονται στην εταιρεία

Δεν έχουμε τους περισσότερος ειδικούς του
κλάδου, άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
δεξιότητες εκτός της εταιρείας

Για να κερδίσουμε από την έρευνα πρέπει να 
κάνουμε βασική έρευνα, ανάπτυξη και 
υλοποίηση μόνοι μας

Η εξωτερική έρευνα προσθέτει πολύ αξία – η 
εσωτερική έρευνα χρειάζεται για την 
απόκτηση μέρους της αξίας αυτής

Αν το ανακαλύψουμε /  εφεύρουμε πρώτοι, θα 
είμαστε πρώτοι στην αγορά

Δεν χρειάζεται να έχουμε κάνει τη βασική 
έρευνα για να επωφεληθούμε από αυτή

Αν το φέρουμε πρώτοι στην αγορά, θα έχουμε 
επιτυχία

Η δημιουργία καλύτερου επιχειρηματικού 
μοντέλου είναι προτιμότερη από τη γρήγορη 
είσοδο στην αγορά

Αν έχουμε τις περισσότερες και τις καλύτερες 
ιδέες στον κλάδο θα πετύχουμε

Αν κάνουμε τη καλύτερη χρήση εσωτερικών 
και εξωτερικών ιδεών θα πετύχουμε

Πρέπει να ελέγχουμε τη πνευματική μας 
ιδιοκτησία ώστε να μην επωφεληθεί ο 
ανταγωνισμός από τις ιδέες μας.

Θα πρέπει να επωφεληθούμε από τη χρήση 
της πνευματικής μας ιδιοκτησίας από άλλους.
Θα πρέπει να αγοράζουμε πνευματική 
ιδιοκτησία από άλλους αν εξυπηρετεί το 
επιχειρηματικό μας μοντέλο.



P&G: Connect+Develop



Open Source Projects (in #)



Pfizer Confidential
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High Risk Process  +  10–15 years  +  $1-2 Billion

Sources: Drug Discovery and Development: Understanding the R&D Process, www.innovation.org; DiMasi and Grabowski, The Cost of Biopharmaceutical R&D:
Is Biotech Different?, Managerial and Decision Economics 28 (2007): 469-479.

Challenges to the Pharmaceutical Industry

http://www.innovation.org/


Clusters & Systems

The collaborative innovation government-led technology alliance model 
Yunbao Xu and Huimin Chen (2013)

• Η καινοτομία κοστίζει (έρευνα, δοκιμές, αποτυχίες) 
• Πολλοί οργανισμοί θα απέφευγαν να αναλάβουν όλο το ρίσκο και το 

κόστος
• Μπορούν όμως με συνεργασίες να διαμοιράσουν το ρίσκο και να 

ενώσουν πόρους



Pfizer Confidential

Bioinnovation

Clusters

Biopharmas

Patient 

Community

Patient 

Community

Landscape is evolving from a disparate group of individual 
players . . .

43

Government
Government

Foundations

Foundations

Biopharmas
Academia

Academia

Venture 

Capital

Venture 

Capital

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.uaa.rochester.edu/Images/Mascots/NYU_Torch.jpg&imgrefurl=http://www.uaa.rochester.edu/administrative/news_releases/2007-08/nyu%20polytechnic%20affiliation.htm&usg=__xhR3I_jPobUL_NcPj0DodjzydRU=&h=1500&w=1500&sz=124&hl=en&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qwRnLAz5uI15XM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=new+york+university&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=lPw5TZ_WL8H68Abe6sTZCg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.uaa.rochester.edu/Images/Mascots/NYU_Torch.jpg&imgrefurl=http://www.uaa.rochester.edu/administrative/news_releases/2007-08/nyu%20polytechnic%20affiliation.htm&usg=__xhR3I_jPobUL_NcPj0DodjzydRU=&h=1500&w=1500&sz=124&hl=en&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qwRnLAz5uI15XM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=new+york+university&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=lPw5TZ_WL8H68Abe6sTZCg


Reverse Innovation



Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Digitization



Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό
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Η περιστροφή (pivot)

• Αν το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο δεν 

λειτουργεί πρέπει να τροποποιηθεί!

• Η εταιρεία κερδίζει χρόνο ζωής με το να 

«καίει» χρήμα / πόρους / χρόνο για να 

αλλάξει κατεύθυνση

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την «περιστροφή» κάτι 
μένει σταθερό!

Τα βιώσιμα στοιχεία μπορεί να 
διατηρηθούν – τα μη βιώσιμα 

εγκαταλείπονται



Η περιστροφή (pivot)

• Τα pivot απαιτούν κουράγιο
– Πρέπει να εγκαταλειφθούν κατευθύνσεις στις οποίες 

έχει γίνει σημαντική επένδυση

– Έχει ρίσκο: μπορεί να μην πετύχει

– Δαπανά χρήμα / πόρους

• Όταν γίνει:
– Wisdom of 5 Whys

• Ψάχνουμε το τι πήγε στραβά, ρωτώντας 5 φορές προς τα 
πίσω: («Το Α δεν λειτουργεί, Γιατί; Γιατί το Β δεν ήταν έτοιμο; 
Γιατί; Γιατί ο Γ δεν ασχολήθηκε. Γιατί;…») 

– Curse of 5 blames
• Πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αλλιώς η 

ευθύνη τείνει να πέφτει στους «απόντες»

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την «περιστροφή» κάτι μένει σταθερό!!



Τύποι pivot

Μεγέθυνση (Zoom-in) Ένα χαρακτηριστικό γίνεται προϊόν

Σμίκρυνση (Zoom-out) Το τρέχον προϊόν γίνεται χαρακτηριστικό άλλου 
μεγαλύτερου προϊόντος

Τμήμα πελατών Η σωστή λύση για λάθος τμήμα

Ανάγκες πελατών Το πρόβλημα δεν είναι σημαντικό, αναγνώριση άλλων 
προβλήματων και αλλαγή λύσης

Πλατφόρμα Από εφαρμογή σε πλατφόρμα και το ανάποδο.

Επιχειρηματική 
Αρχιτεκτονική

High margin, low volume <-> Low margin, high volume

Σύλληψη αξίας Αλλαγή μοντέλου εσόδων και ρευστοποίησης

Μηχανή Ανάπτυξης Αλλαγή στρατηγικής προσέλκυσης (viral, sticky, paid)

Κανάλια Αλλαγή καναλιού παράδοσης αξίας

Τεχνολογία Αλλαγή τεχνολογίας



Τεχνικές Διοίκησης Τεχνολογικής Καινοτομίας
σε ανερχόμενες αγορές /  κλάδους



Δυναμικές Μέθοδοι Διοίκησης
• Customer Development
• Lean Startup
• Design Thinking
• Sprint
• Holacracy

Λόγοι:
– Προτεραιότητες
– Μείωση κόστους αποτυχίας
– Αύξηση Μάθησης
– Ταύτιση ομάδας με στόχους
– Συγχρονισμός διαφορετικών ομάδων

5



To Πρόβλημα κλασσικής διοίκησης 
στα πρώτα στάδια εισαγωγής

Marketing

3

Διοίκηση



Το πρόβλημα στις σειριακές 
λειτουργίες

4

The idea
Product

Development
Alpha/Beta 

Tests
Product 
release

Production:

Hiring 
Personnel

Sales 
department

Sales:

Communication
tools

Positioning

Hiring PR 
company

Creating Buzz

Demand
development

Promo events

Branding

Marketing:



Το πρόβλημα στις σειριακές 
λειτουργίες

• Οι λειτουργίες παραγωγής πωλήσεων και 
marketing είναι ασύγχρονες

• Όταν δημιουργείται η ιδέα, τι κάνει το 
μάρκετινγκ; Όταν αναπτύσσεται το προϊόν, τι 
κάνουν οι πωλήσεις;

• Μπορούν να αξιοποιηθούν στη μελέτη, 
επικοινωνία, συνεργασία και προετοιμασία 
δυνητικών πελατών



Steven G.Blank

Customer Development

6

Customer 
Discovery

Customer 
Validation

Company 
building

Customer 
Creation

Υποθέσεις για
• Πελάτες
• Αγορά
• Πρόβλημα
• Προϊόν

• Sales planning
• Sales to early-

evangelists
• Positioning 

validation

• Sales goals
• PR & segmentation
• Launching strategy
• Positioning strategy

• Reaching 
mainstream 
customers

• Management & 
Cultural styles

• Operations
• Leadership



Συγχρονισμός Κύκλων Παραγωγής 
με τη μέθοδο Customer 

Development

7

Customer 
Discovery

Customer 
Validation

Company 
building

Customer 
Creation

The idea
Product

Development
Alpha/Beta 

Tests
Product 
release

Meetings Lean Startup



Customer Development: Λεπτομέρειες ?

• Η μεθοδολογία Customer Development 

είναι συμπληρωματική της Ανάπτυξης 

Προϊόντος

• «Είναι ΟΚ αν τα κάνεις θάλασσα, αρκεί να 

μάθεις από αυτό»

• Μπορείς να επιστρέψεις στο προηγούμενο 

βήμα χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία

ΌΧΙ: αναβλητικότητα και μη επίτευξη στόχων



Lean startup

8

Ideas

Data Product

Learn Build

Measure

Relevant metrics

MVP

Small Cycles

Validate

Share

Prioritize

Pivot



Lean Startup

• Στόχος: Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος και 
επιχειρηματικού μοντέλου

• “Lean”: Χωρίς περιττά στοιχεία και με συνεχή βελτίωση
• Αρχές

– Προτεραιότητα στις ιδέες
– Μικροί κύκλοι 
– Στόχος είναι το MVP (Minimum Viable Product). 
– Μέτρηση κατάλληλων μεγεθών (π.χ. ενεργοί χρήστες , όχι 

εγγεγραμμένοι)
– Αξιολόγηση αρχικών προτεραιοτήτων
– Στο τέλος του κύκλου εξετάζονται τα δεδομένα και 

αποφασίζεται αν χρειάζεται Pivot … ή όχι. 





Όροι κλειδιά

• Μίλα στον πελάτη

• Απέφυγε «παράλυση λόγω υπερανάλυσης»

• Ποιότητα του MVP: επαρκής για τις ανάγκες της 
διαδικασίας

• Δοκιμές Α/Β: διαφορετικό προϊόν σε τμήματα του ίδιου 
ακροατηρίου με στόχο τη σύγκριση

• 3A για τους δείκτες: 
– Actionable: Να οδηγούν σε δράση

– Accessible: Να είναι κατανοητοί στους αποφασίζοντες

– Auditable: Να μπορούν να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν 
ανεξάρτητα

• Οι δείκτες πρέπει να οδηγούν σε δράση (αλλιώς 
«εξυπηρετούν μόνο τη ματαιοδοξία μας»)



“Fail Fast”

“Learn Fast”



Design thinking
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Design Sprint





Holacracy

• Ρόλοι αντί περιγραφές εργασίας
– Όνομα, στόχος, πεδία εργασίας, ευθύνες

• Κυκλική οργάνωση
– Οι ομάδες / υποομάδες είναι αυτοοργανωμένοι

«κύκλοι»
– Ο κάθε κύκλος περικλείεται από κύκλους 

υψηλότερου επιπέδου – στο τελικό επίπεδο, ο κύκλος 
περιλαμβάνει τον οργανισμό

– Ο κάθε κύκλος συνδέεται με τους άλλους μέσω των 
ρόλων ηγεσίας και εκπροσώπησης – οι οποίοι είναι 
μέλη και του ευρύτερου «κύκλου»



Holacracy

• Διαδικασίες διοίκησης
– Ο κάθε κύκλος αποφασίζει συλλογικά τον τρόπο διοίκησης
– Μηχανισμοί αλλαγών και βελτιώσεων λαμβάνοντας 

υπόψη τις απόψεις των μελών με έμφαση στις ανάγκες 
των ρόλων

• Λειτουργικές διαδικασίες
– Έμφαση στην αυτενέργεια και συνεργασία για την 

επίτευξη του στόχου = όχι περιορισμοί στην 
εφευρετικότητα

• www.holacracy.org
• Υπάρχουν και άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν 

αρχές «ολαρχίας» (holarchy).

http://www.holacracy.org/


Αλλά…



Τεχνικές Σχεδιασμού / Παραγωγής

(Ενδεικτικές)

• Γραμμικές π.χ. «Καταρράκτης» - Waterfall

• Επαναληπτικές μέθοδοι π.χ. 

– Lean Manufacturing / Software Development

– Agile

– Scrum

– Και άλλες… (Adaptive Software Development, Dynamic 

Software Development, Feature Driven Development)



«Καταρράκτης» - Waterfall

By Peter Kemp / Paul Smith - Adapted from Paul Smith's work at wikipedia, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10633070



«Καταρράκτης» - Waterfall

• Η «παραδοσιακή», «γραμμική» μέθοδος 
ανάπτυξης λογισμικού / προϊόντων

• Πλεονεκτήματα: 
– Απλή, θέτει ορόσημα, επιτρέπει τη τεκμηρίωση

• Μειονεκτήματα
– Οι απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να 

εμφανιστούν απροσδόκητες δυσκολίες

• Παραλλαγές: επικαλυπτόμενες φάσεις, 
υποέργα κ.α.



Lean Manufacturing / Software 

Development

• Εξάλειψη περιττών και μη αποδοτικών 
δραστηριοτήτων, οργανωτικών δομών που 
δεν προσθέτουν ουσιαστική αξία

• Διατήρηση μόνο αυτών που συμβάλλουν 
ουσιαστικά στους σκοπούς, είτε είναι
– Σχεδιασμός

– Παραγωγή

– Πιστοποίηση

– Διοίκηση

– Κ.ο.κ.



Lean Manufacturing / Software 

Development
• Δύο τάσεις: 

– Εφαρμογή εργαλείων για την αύξηση της 
αποδοτικότητας:

• Διόρθωση λαθών, 5S, χαρτογράφηση αλυσίδας αξίας,
επιτάχυνση και ευελιξία παραγωγής (Single Minute-
Exchange of Dies etc) κ.α.

– (Κυρίως στην Ιαπωνική βιομηχανία): μείωση περιττών 
αλλά και επίτευξη ομαλής ροής παραγωγής:

• Εργασίες που δεν προσθέτουν αξία: βελτιστοποίηση

• Εργασίες που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ή με συνεπή 
τρόπο : τυποποίηση εργασίας

• Ανώμαλη ροή παραγωγής (bottlenecks, αποθέματα κτλ): 
Τεχνικές Just – In –Time και έξυπνων αυτοματισμών



Lean Manufacturing / Software 

Development

Πέτα 
Περιττά

Μικροί 
κύκλοι

Αγορά

• Just in Time (JIT)

• Total Quality Management 

(TQM) & Zero defect

• Διοίκηση Βάσει Χρόνου

• Ταυτόχρονη Μηχανική

• Συνεχή βελτίωση

• Κύκλοι Ποιότητας

Μείωση κόστους



Agile Development
• Συνεργατική ανάπτυξη με τη χρήση 

αυτοοργανωμένων ομάδων.

• Βασικές αρχές:

• «Άτομα και αλληλεπιδράσεις», παρά 
«διαδικασίες και εργαλεία»

• Σημασία στη κινητοποίηση, αυτοοργάνωση, και αλληλεπίδραση, 
όπως συνεργασία πρόσωπο με πρόσωπο και προγραμματισμός –
κατά – δυάδες

• «Λειτουργικό λογισμικό», παρά αναλυτική 
τεκμηρίωση

• Προτίμηση στο να υπάρχουν λειτουργικά πρωτότυπα τα οποία 
μπορούν να δουν οι πελάτες, παρά έγγραφα και περιγραφές



Agile Development
•«Συνεργασία με τους πελάτες» παρά 
«διαπραγμάτευση συμβολαίων»

• Καθώς οι απαιτήσεις δεν μπορούν να είναι 100% 
γνωστές στην αρχή της σύμβασης, χρειάζεται συνεχής 
εμπλοκή του πελάτη ακόμα και σε προχωρημένα στάδια 
(και όχι «δεν συμφωνήσαμε αυτά»)

•«Απόκριση στην αλλαγή» παρά «τήρηση 
πλάνου»

• Έμφαση στην γρήγορη απόκριση σε νέες συνθήκες και 
τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος/ ΄τρόπου εργασίας/ 
οργάνωσης





Agile Development

• Ανήκει στην οικογένεια των «επαναληπτικών» 
(iterative) μεθόδων

• Έμφαση στη συνεχή βελτίωση με βάση τα δεδομένα 
της πραγματικότητας 
– Της στρατηγικής : αναθεώρηση

– Του προϊόντος : νέες εκδόσεις στην αγορά

– Των κύκλων ανάπτυξης : νέες εσωτερικές εκδόσεις

– Της καθημερινής εργασίας : τι κάναμε σήμερα/ τι θα 
κάνουμε αύριο

– Συνεχής συνεργασία και ανάδραση : συνεργατική εργασία 
με συνεχή ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση



Scrum
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Scrum
• Στηρίζεται στο Agile και εστιάζει στην ανάπτυξη νέου 

προϊόντος

• Σύντομοι κύκλοι (sprint) συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας 
π.χ. ενός μήνα

• Διαδικασία sprint:

– Συνεργατικός Σχεδιασμός του επόμενου SPRINT (αυστηρά 
όρια 4 ώρες για κάθε 2 εβδομάδες ανάπτυξης)

– Υλοποίηση
• Καθημερινές συναντήσεις π.χ. αυστηρά 15 λεπτών (SCRUM) όπου ρωτάω 

τι πήγε καλά και τι όχι,

• Κάθε μέλος της ομάδας είναι προετοιμασμένο να απαντήσει

– Τι έκανα χθες που βοήθησε την ομάδα να πετύχει τον στόχο;

– Τι θα κάνω σήμερα που θα βοηθήσεις την ομάδα να πετύχει τον στόχο;

– Υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν εμένα ή την ομάδα να πετύχω τον στόχο;



Scrum

• Αναθεωρούμε τους στόχους όποτε χρειαστεί

• Στο τέλος
– Κρατάμε ότι έχει υλοποιηθεί

– Αξιολογείται η δουλειά που έγινε (και δεν έγινε)

– Δοκιμάζουμε ότι ολοκληρώθηκε με τον πελάτη / 
χρήστη κ.α.

• Αξιολογούμε τη διαδικασία και προτείνουμε 
βελτιώσεις

• Ξεκινάμε καινούριο Sprint



Κοινά στοιχεία μεθόδων Τύπου Agile / 
Lean

• Αναγνώριση ρίσκου ή συχνής αποτυχίας
– βελτιστοποίηση ανάκαμψης, 
– ελαχιστοποίηση κόστους ανάκαμψης

• Συνεχής βελτίωση (μέσω κυκλικότητας)
– Τρόπου εργασίας
– Προϊόντος
– Οργάνωσης

• Γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες και το περιβάλλον
• Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφορίας / απόψεων
• Έμφαση στην αποδοτικότητα και τη μείωση του 

«νεκρού χρόνου» / «χαμένης προσπάθειας»



Εφαρμόσιμες σε…

• Νέες βιομηχανίες

• Ανοικτές κουλτούρες εταιρίας

• Ευέλικτες εταιρικές δομές

• Εταιρίες/ομάδες που ζητούν διαφοροποίηση & 
καινοτομία

• Επαγγέλματα γνώσης (κυρίως)

Λόγοι
– Απαιτείται εκπαίδευση

– Απαιτείται συνέπεια

– Απαιτείται υπομονή

– Απαιτούνται πόροι

– Απαιτείται αποδοχή από τη διοίκηση

– Απαιτείται επικοινωνία με πελάτη


