
ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 1 

 

Πίνακας περιεχομένων 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ ................................................................................................................................. 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ: ΟΡΙΜΟ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ 

ΕΠΕΞΘΓΘΘ ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΜΟΤ, ΙΣΟΡΙΚΘ ΑΝΑΔΡΟΜΘ, ΤΝΘΘΚΕ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΑΠΕΙΛΟΤΝ ΣΘΝ ΕΠΙΣΤΧΘ ΕΚΒΑΘ ΣΟΤ ........................... 7 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ........................................................................................... 7 

1.2 ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ .......................................... 7 

1.3 ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘ ΣΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ‘Θ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΤ ΤΝΘΕΣΟΤΝ 

ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ .......................... 9 

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ ............................................................................................................. 9 

1.3.2 ΛΕΞΘ-ΚΛΕΙΔΙ «ΘΕΜΕΛΙΩΔΘ» ................................................................................ 10 

1.3.3 ΛΕΞΘ-ΚΛΕΙΔΙ «ΡΙΗΙΚΟ» .......................................................................................... 10 

1.3.4 ΛΕΞΘ-ΚΛΕΙΔΙ «ΘΕΑΜΑΣΙΚΟ» ................................................................................ 11 

1.3.5 ΛΕΞΘ-ΚΛΕΙΔΙ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» .................................................................................... 11 

1.4  ΑΝΑΛΤΘ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΔΙΕΡΓΑΙΑ» .......................................................... 11 

1.4.1 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ .................. 12 

1.4.2 ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ...................................................................... 14 

1.4.3 ΧΘΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ........................................................................................ 16 

1.4.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» .............................. 17 

1.5 ΙΣΟΡΙΚΘ ΑΝΑΔΡΟΜΘ ................................................................................................... 19 

1.5.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ .............................................................................................. 19 

1.5.2 Ο ΑΝΣΑΜ ΜΙΘ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ .......................................... 20 

1.5.3 Ο ΧΕΝΡΙ ΦΟΡΣΝ ΚΑΙ Ο ΙΜΑΝΣΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΘΘ ........................................... 21 

1.5.4 Ο ΑΛΦΡΕΣΝ ΛΟΑΝ ΚΑΙ ΣΟ ΤΣΘΜΑ ΜΑΗΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ............................... 21 

1.5.5 Ο ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ ΚΑΙ Θ ΚΑΘΙΕΡΩΘ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ «ΣΤΠΩΝ» ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΣΙΑ ............................................................................................................. 22 

1.5.6 Ο ΣΕΘΛΟΡ ΚΑΙ ΣΟ «ΕΠΙΣΘΜΟΚΙΚΟ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ» ............................................ 23 

1.5.7 Θ ΕΜΦΑΝΙΘ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΧΕΕΩΝ ................................. 23 

1.5.8 Θ ΕΣΙΑΘ ΣΘΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ................................................................................... 24 

1.5.9 Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΕΠΟΧΘ ............................................................................................... 24 

1.6 ΜΕΘΟΔΟ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ: ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΤΝΘΘΚΕ ΠΟΤ ΟΔΘΓΟΤΝ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΚΑΙ Θ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΣΘ ΑΛΛΑΓΘ ........ 27 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 2 

 

1.6.1 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΔΘΓΟΤΝ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΤ  ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ 

ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ............................................................................... 27 

1.6.2 ΤΝΘΘΚΕ ΠΟΤ ΦΑΝΕΡΩΝΟΤΝ ΣΘΝ ΤΠΑΡΞΘ ΠΡΟΒΛΘΜΣΟ ΚΑΙ ΟΔΘΓΟΤΝ Ε 

ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ .............................................................................................................. 29 

1.6.3 Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΑΛΛΑΓΘ ................................................................................... 30 

1.7 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΑΠΕΙΛΟΤΝ ΣΘΝ ΕΠΙΣΤΧΘ ΕΚΒΑΘ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ .............. 31 

1.7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ ....................................................................................................... 31 

1.7.2 ΜΘ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΜΕΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ 

ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ............................................................................................................. 32 

1.7.3 ΜΙΚΡΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΘ ΑΦΟΟΙΩΘ ΣΘ ΑΝΩΣΕΡΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ...... 34 

1.7.4 ΑΝΣΙΔΡΑΘ ΣΘΝ ΑΛΛΑΓΘ ..................................................................................... 36 

1.7.5 ΑΠΟΣΤΧΙΑ ΑΝΑΘΕΘ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΕΡΟΤ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ .............................. 37 

1.7.6 ΑΠΟΣΤΧΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ .................................................................... 38 

1.7.7 ΕΠΙΛΟΓΘ ΛΑΝΘΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ .............................. 38 

1.7.8 ΜΘ ΡΕΑΛΙΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΚΙΕ ............................................................ 40 

1.8  ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΒΘΜΑΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΣΟΤ 

ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ................................................................................................................. 41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΕΡΩΝ ΦΑΕΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ 44 

2.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ................................................................................................ 44 

2.2 ΠΡΩΣΘ ΦΑΘ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ: ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ..................................... 44 

2.2.1 ΜΕΛΕΣΘ ΣΘ ΙΣΟΡΙΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ .............................................................. 44 

2.2.2 ΜΕΛΕΣΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ...................................................... 45 

2.2.2.3  Θ «ΦΩΝΘ» ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΘ ΚΑΙ Θ «ΦΩΝΘ» ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ.............................. 47 

2.2.3 ΛΘΨΘ ΣΘ ΑΠΟΦΑΘ ΓΙΑ ΑΝΑΧΕΔΙΑΔΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ....................................... 48 

2.3 ΔΕΤΣΕΡΘ ΦΑΘ ΑΝΧΕΔΙΑΜΟΤ: Θ ΕΝΑΡΞΘ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ........................... 50 

2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ ....................................................................................................... 50 

2.3.2 ΣΟΧΟΙ ΔΙΑΣΑΘ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ....................................................... 50 

2.3.3 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ...................................... 51 

2.3.4 Θ ΑΝΑΓΚΘ ΓΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ....................................................... 54 

2.4 ΣΡΙΣΘ ΦΑΘ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ: ΔΙΑΓΝΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ............................................. 56 

2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ ....................................................................................................... 56 

2.4.2 ΑΝΑΛΤΘ ΤΠΑΡΧΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ................................................................... 57 

2.4.3 ΠΡΟΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ .............................................. 59 

2.5 ΣΕΣΑΡΣΘ ΦΑΘ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ......................... 60 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 3 

 

2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ ....................................................................................................... 60 

2.5.2  ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΩΝ ................................................................................................................ 61 

2.5.3 ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΟΤ ΒΕΛΣΙΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ......................... 62 

2.5.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ .......................................................... 63 

2.5.5 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΘ ΚΑΣΑΛΛΘΛΘ ΤΠΟΔΟΜΘ ....................................................... 66 

2.6 ΠΕΜΠΣΘ ΦΑΘ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ: Ο ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΜΟ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ........... 68 

2.6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΙΑ ....................................................................................................... 68 

2.6.2 Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΘ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ........................................................................... 68 

2.6.3 Θ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ......................................................... 70 

2.6.4 Θ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΣΘ ΑΛΛΑΓΘ .................................................................................. 71 

2.7 ΕΚΣΘ ΦΑΘ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ: ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΔΙΑΡΚΟΤ ΒΕΛΣΙΩΘ .......................................................................................................... 73 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Θ ΧΕΘ ΣΟΤ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΤ ΜΕ ΑΛΛΕ ΜΕΘΟΔΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ 

ΑΛΛΑΓΘ .................................................................................................................................. 76 

3.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ................................................................................................ 76 

3.2 ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ 

(CORPORATE RESTRUCTURING) .......................................................................................... 77 

3.2.1 ΟΡΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ .................................................................. 77 

3.2.2 ΚΤΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΔΘΓΟΤΝ Ε ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ........................ 78 

3.2.3 ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ......................................... 80 

3.2.4. ΚΤΡΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ...................................................... 83 

3.3 ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΛΙΚΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ 87 

3.4 ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΘ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ........................................................................................................................ 90 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ: Θ 

ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΟΤ ΟΡΓAΝΙΜΟΤ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΑΑΔΟ .................................................. 92 

4.1 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ........................................................... 92 

4.2 ΜΕΛΕΣΘ ΣΘ ΙΣΟΡΙΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ..................................................................... 93 

4.3 ΠΑΡΑΘΕΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΘ ΣΟΤ ΟΕ ΜΕ ΑΛΛΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ... 96 

4.4 Θ ΑΝΑΓΚΘ ΓΙΑ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΟΤ ΟΕ .................. 103 

4.5 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΕΔΙΟΑΜΟΤ ΣΟΤ ΟΕ .......................................................... 104 

4.5.1 ΑΦΑΛΕΙΑ ............................................................................................................. 104 

4.5.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ........................................................................................................... 107 

4.5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΞΤΓΙΑΝΘ ..................................................................................... 109 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 4 

 

4.5.4 ΑΝΑΠΣΤΞΘ ............................................................................................................ 115 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ: Θ 

ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ....................................................................... 117 

5.1 ΜΕΛΕΣΘ ΣΘ ΙΣΟΡΙΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ................................................................... 117 

5.2 ΤΓΚΡΙΘ ΣΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΘ 

ΟΙΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ .................................................................................................... 119 

5.3 ΚΟΣΘ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΣΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ .......................................... 122 

5.4 ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟ.............................................................................. 125 

5.5 Θ ΑΝΑΓΚΘ ΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ΣΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ............... 128 

5.6 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ΣΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ...... 130 

4.6.1 ΟΙ ΚΤΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΘ ................................................................................... 130 

5.6.2 ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙ Α ΣΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ................................................................. 136 

5.7 Θ ΑΝΣΙΔΡΑΘ ΣΘΝ ΑΛΛΑΓΘ ....................................................................................... 140 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΘ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΕΣΑΙΡΩ 

ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ................................................................................................. 142 

6.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΘ .............................................................. 142 

6.2  Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ .................................. 146 

6.3 Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΘ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ .......................................................... 149 

6.4 ΕΠΙΛΟΓΟ .................................................................................................................... 151 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................... 154 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................... 155 

INTERNET SITES ..................................................................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 5 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη νη αξρέο ηνπ 21
νπ

 θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηα έηε απφ ην 1980 κέρξη ζήκεξα, ζεκαδεχηεθαλ  ζηηο επηρεηξήζεηο 

απφ ηελ έληνλε δηάζεζε γηα αιιαγή.  Οη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα, ε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ν έληνλνο 

αληαγσληζκφο αλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβαίλνπλ ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

κεζφδσλ επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ, έηζη ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα.     

Οη παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ έλα κνηίβν νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε γηα λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο κίαο άιιεο 

επνρήο. Σα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, σζηφζν, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ δνκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο 

θαη ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Μία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηθέξνπλ ξηδηθέο θαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζε κία 

επηρείξεζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη ε κέζνδνο ηνπ 

Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering – 

BPR).  

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαο θαη εθηεηακέλεο 

αλάιπζεο ηεο κεζφδνπ ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ. 

Αξρηθά, δίλεηαη ν πιήξεο νξηζκφο ηεο κεζφδνπ, φπσο απηφο παξνπζηάζηεθε απφ 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο. ηε ζπλέρεηα, επεμεγνχληαη ιεπηνκεξψο νη επηκέξνπο 

έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ θαη δίλνληαη ηα απαξαίηεηα παξαδείγκαηα, 

έηζη ψζηε λα  ππάξρεη πιήξεο ζαθήλεηα ζρεηηθά κε απηέο. Γηα λα βνεζεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ν αλαγλψζηεο, επεμεγείηαη ε ζρέζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε άιιεο 

κεζφδνπο επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο φπσο ε κέζνδνο ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, ηεο 

δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη δίλεηαη 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο ηα φξηα κεηαμχ ησλ κεζφδσλ δελ είλαη 

μεθάζαξα. Αθφκε, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε παξάζεζε κίαο ζχληνκεο ηζηνξηθήο 

αλαδξνκήο έηζη ψζηε κέζα απφ απηήλ λα αλαδπζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
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εκθάληζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, δηνίθεζεο θαη επνπηείαο 

ησλ κηθξψλ αιιά θαη κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο, αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ κία επηρείξεζε λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ  ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Πην αλαιπηηθά, 

εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ  θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε πξνβιήκαηνο θαη νδεγνχλ ζε 

αλαζρεδηαζκφ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

κία επηρείξεζε ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη αλαιπηηθή θαη 

εθηεηακέλε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ θάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα κία 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Κάζε κία απφ ηηο θάζεηο 

απηέο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο βήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη 

λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οπζηαζηηθά, ην 

θνκκάηη απηφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ νδεγφο γηα 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε επηζπκεί λα εθαξκφζεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Με 

θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

ηα επφκελα δχν θεθάιαηα, ηα νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ ην 

δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξαηίζεληαη δχν παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε κέζνδν ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο γηα λα μεπεξάζνπλ ηα 

έληνλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Η πξψηε πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ Διιάδαο (ΟΔ). Αθνινπζεί ε εμέηαζε 

ηεο πεξίπησζεο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα  

αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληιήζεθαλ θπξίσο απφ ηηο 

αηηηνινγηθέο εθζέζεηο θαη ηηο ηξνπνινγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ.  

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ, ηφζν  επί 

ηεο ζεσξίαο φζν θαη επί ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ δχν κεζφδσλ επηρεηξεζηαθήο 

αιιαγήο ζηηο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1:  ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ: ΟΡΙΜΟ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 

ΣΨΝ ΛΕΞΕΨΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΜΟΤ, ΙΣΟΡΙΚΗ 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΤΝΘΗΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

ΠΟΤ ΑΠΕΙΛΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΙΣΤΦΗ ΕΚΒΑΗ ΣΟΤ 

1.1 ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Ο επηρεηξεζηαθφο αλαζρεδηαζκφο, φπσο γίλεηαη απνδεθηφ, απνηειεί κία 

κέζνδν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ ζην ζχγρξνλν, νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ο Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process 

Reengineering – BPR) απνηειεί ηελ ηειεπηαία εμέιημε (state-of-the-art) φζνλ αθνξά 

ηηο ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο, θαιχπηνληαο νιφθιεξν ην 

θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ. Έλα νινθιεξσκέλν έξγν BPR, έρεη 

ζαλ αθεηεξία ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο δνκήο θαη θαηαιήγεη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ κέζσ ελφο ζπλφινπ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ θαη βέιηηζηα 

ζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ-δηεξγαζηψλ.  

  

1.2 ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

 

Οη  Michael Hammer θαη James Champy ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

αζρνιήζεθαλ εθηελψο κε ην ζέκα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηφζν 

ν νξηζκφο ησλ Hammer θαη Champy, φζν θαη άιινη παξφκνηνη νξηζκνί, έηζη ψζηε ε 

έλλνηα ηνπ φξνπ λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή.    
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 χκθσλα κε ηνπο Michael Hammer θαη ηνλ James Champy
1
 ν φξνο 

αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (business process reengineering – 

BPR) αλαθέξεηαη ζηε «ζεκειηψδε αλαζεψξεζε θαη ηε ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ιεηηνπξγηψλ), κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζεακαηηθψλ 

βειηηψζεσλ ζε απφιπην ζπλδπαζκφ κε ηα θξίζηκα θξηηήξηα επίδνζεο, φπσο: 

θφζηνο, πνηφηεηα, παξνρέο ππεξεζηψλ θαη ηαρχηεηα». Απνηειεί έλα ζεκειηψδεο 

πξφγξακκα καδηθήο, πνιπδηάζηαηεο επηρεηξεκαηηθήο αιιαγήο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπληνληζκέλεο κεηαβνιέο ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο.  

 Ο Stickler
2
 νξίδεη ηνλ αλαζρεδηαζκφ σο ηε «ζεκειηψδε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο θαη ην ξηδηθφ αλαπξνζδηνξηζκφ κίαο βαζηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε». Θεσξεί φηη ιακβάλεη ππφςε 

φζα έρνπλ ζρέζε κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ αλζξψπσλ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο, ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο.    

 Δπίζεο, ε J.Gordon
3
 κέζα απφ παξαηήξεζε αλαθέξεη φηη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε επαλεμέηαζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο είηε 

ελφο, είηε πεξηζζφηεξσλ νξγαλσζηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Παξνκνίσο, ν Malhorta
4
 δειψλεη φηη ν αλαζρεδηαζκφο είλαη νη δηαθξηηέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο πηνζέηεζεο ξηδηθά 

αλαπξνζδηνξηζκέλσλ θαη επαλαζρεδηαζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κέζα 

ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζρεηηθά ρξνληθφ πιαίζην.  

                                                           
1
 Hammer Michael, Champy James, “Business Reengineering: a manifesto for business revolution”, 

Harper Business, New York, 1993  
 
2
 Stickler J. Michael, “Strategy: The key to Financial Payback from Reengineering”, Hospital Materiel 

Management Quarterly, August 1996, pg.10 
 
3 Gordon, J., “ Organizational behavior: A diagnostic approach” Fifth Edition, Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall Publishing,  1996 
 
4
 Malhotra, Y., “Business process redesign: An overview”, IEEE Engineering Management Review, 26 

(3),  1998 
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 Σέινο, νη Davis, Aquilano θαη Chase
5
 πξνζζέηνπλ φηη ν αλαζρεδηαζκφο είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή αλαδηνξγάλσζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ, 

έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη θχξηεο θαη βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα νξηζηνχλ νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ βεκάησλ πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε.   

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ζηφρνο 

ελφο έξγνπ BPR είλαη ν ηειηθφο ζρεδηαζκφο ιεηηνπξγηθψλ, ιηηψλ θαη απνηειεζκα-

ηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ζα είλαη δηακνξθσκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ππνζηεξίδνπλ θαηά ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο Γηνίθεζεο. 

Παξάιιεια, ε θαηάδεημε ησλ αζζελψλ ζεκείσλ ζηελ πθηζηάκελε νξγάλσζε θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο – θιεηδηά (core processes) πνπ ηελ δηαηξέρνπλ νξηδφληηα 

θαη ε αλαίξεζή ηνπο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λέσλ δηαιεηηνπξγηθψλ (cross-functional) 

ζρεκάησλ νξγάλσζεο, ζα δψζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη λέα 

πιενλεθηήκαηα (core competences) θαη ζα ηεο επηηξέςνπλ άικαηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο. 

 

1.3 ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΣΨΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ‘Η ΛΕΞΕΨΝ-

ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΤ ΤΝΘΕΣΟΤΝ ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ 

ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

  

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

    ηνλ νξηζκφ ησλ Hammer θαη Champy πνπ πξνεγήζεθε, ν νπνίνο απνηειεί 

θαη ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί,  

πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ζεκειηψδεο, ξηδηθφο,  ζεακαηηθφο θαη 

δηαδηθαζίεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο έρεη ζπνπδαία ζεκαζία γηα ηελ επεμήγεζε ηνπ 

φξνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. πσο αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο “Business 

Reengineering: a manifesto for business revolution”, αξρηθά ε έκθαζε δφζεθε ζηε 

                                                           
5 Davis, M., N. Aquilano & R. Chase, “Fundamentals of operations management”, Third Edition, New 

York: Irwin-McGraw Hill Publishing, 1999 
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ιέμε «ξηδηθφο». Ωζηφζν, έπεηηα απφ ηελ πάξνδν νξηζκέλσλ εηψλ, ε ζεκαζία ηεο 

ιέμεο «επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο» θαηέζηε ζεκαληηθφηεξε. 

 

 

1.3.2 ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ «ΘΕΜΕΛΙΨΔΗ» 

 

Πην αλαιπηηθά, ε ιέμε «ζεκειηώδεο» θάλεη θαλεξφ φηη ν αλαζρεδηαζκφο 

ζέηεη βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε. Μία πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ 

μεθηλά απφ ηελ αξρή, ρσξίο λα ζεσξεί ηίπνηα σο δεδνκέλν γηα ηελ ππφ εμέηαζε 

επηρείξεζε. ηφρν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δελ απνηειεί ε εμέηαζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο αιιά ν θαζνξηζκφο ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα βειηησζεί θαη νη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε ζα νδεγεζεί ζην απαηηνχκελν απνηέιεζκα.  

ε θάζε επηρείξεζε ππάξρνπλ έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη κία θνπιηνχξα, ε νπνία 

δηακνξθψλεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. Οη θαλφλεο απνηεινχλ ηηο ηδέεο θαη ηα 

πηζηεχσ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη αλαπηχζζνληαη απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηίζεληαη ζεκειηψδε εξσηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε, ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα 

νδεγήζνπλ ζε κεηαβνιέο ζηνπο θαλφλεο απηνχο, ζηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη 

βαζίδνληαη γηα λα εθηειέζνπλ ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα. 

 

1.3.3 ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ «ΡΙΖΙΚΟ» 

 

Η ιέμε «ξηδηθόο» θάλεη θαλεξή ηελ έθηαζε ησλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Ο αλαζρεδηαζκφο δελ αλαθέξεηαη ζε 

απιέο κεηαβνιέο θαη βειηηψζεηο ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Κάηη 

ηέηνην δε ζα νδεγνχζε ζε κεγάιεο βειηηψζεηο, παξά κφλν ζε πξφζθαηξεο κεηαβνιέο 

νη νπνίεο δε ζα δηφξζσλαλ ην πξφβιεκα. Αληίζεηα, πξνυπνζέηεη ηελ επηλφεζε 

εληειψο θαηλνχξησλ κεζφδσλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ εμ αξρήο ζρεδηαζκφ 

λέσλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Οη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ 
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ππήξραλ θαηά ην παξειζφλ ζα πξέπεη λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ, έηζη ψζηε λα δνζεί ε 

επθαηξία γηα έλα θαηλνχξην μεθίλεκα. 

 

 

1.3.4 ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ «ΘΕΑΜΑΣΙΚΟ» 

 

Η ηξίηε ιέμε-θιεηδί «ζεακαηηθόο» επηζεκαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αλάγθε γηα κεηαβνιέο κεγάινπ κεγέζνπο. Οη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη κε ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ ζα πξέπεη κφλν λα 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο απφ ηε ξίδα αιιά θαη λα έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ζεακαηηθψλ βειηηψζεσλ. Αλ κία επηρείξεζε επηζπκεί κία κηθξνχ 

κεγέζνπο κεηαβνιή ζε θάπνην κέγεζφο ηεο, ηφηε ν αλαζρεδηαζκφο δελ είλαη ε ζσζηή 

κέζνδνο γηα απηήλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ίζσο είλαη πξνηηκφηεξν λα αθνινπζήζεη  

άιιεο, πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ είλαη θαλεξή ε 

αλάγθε γηα νιηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα 

πξνθχςνπλ ζεκαληηθφηαηεο κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε, ν αλαζρεδηαζκφο 

είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο.  

 

1.3.5 ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» 

 

Σέινο, ε ηειεπηαία απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ  

επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεκαηηζκνχ είλαη ε ιέμε «επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία» ή αιιηψο 

«δηεξγαζία». πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ιέμε απηή είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ  αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη γηα ην ζσζηή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν, απηφ θξίζεθε ζθφπηκε κία πην εθηεηακέλε αλάιπζε.  

 

1.4  ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΔΙΕΡΓΑΙΑ» 
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1.4.1 ΟΡΙΜΟ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ  

 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ νξηζηεί σο «ινγηθά ζπλδεδεκέλα 

θαζήθνληα πνπ αζθνχληαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπ 

επηρεηξεζηαθνχ απνηειέζκαηνο» (Davepont T.H., Short J.E., 1990). Θα πξέπεη λα 

γίλεη δηάθξηζε ηνπ φξνπ «επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία» απφ ηνλ φξν «δηαδηθαζία». Ο 

φξνο «δηαδηθαζία» αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ έλα 

ή πεξηζζφηεξα είδε εηζξνψλ θαη απνδίδνπλ κία εθξνή πνπ έρεη αμία γηα θάπνηνλ 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πειάηε. Δπνκέλσο, ν φξνο δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηνλ φξν 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, είλαη παξφκνηνο αιιά πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνο.   

 

Οριζμός Διαδικαζίας

Προζωπικό
Τλικά
Εργαλεία
Μέθοδοι
Περιβάλλομ

Προζωπικό
Τλικά
Εργαλεία
Μέθοδοι
Περιβάλλομ

ΑΡΥΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΣΗΜΑ 
ΔΙΕΡΓΑΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

 

 
Οη δηαδηθαζίεο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ

6
. 

Σφζν ε παγθφζκηα παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα φζν θαη ε παγθφζκηα επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο «δηαδηθαζίαο» κε ζθνπφ λα 

εμεηάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεζηαθήο δνκήο, ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. Ο Weick (The Social 

Psychology of Organizing, 1979) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη νξγαληζκνί 

δεκηνπξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζαλ έλα ζχλνιν «θχθισλ» ρξεζηκνπνηψληαο θαλφλεο 

                                                           
6
 Earl J. Michael, Sampler L. Jeffrey, Short E. James, “Strategies for business process reengineering: 

Evidence from field studies”, Journal of Management Information Systems, Armonk: Summer 1995, 
Vol. 12, Iss. 1, pg.31   
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«ζπλαξκνιφγεζεο-ζχλδεζεο». Με άιια ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο ρηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε γλψκνλα θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απνβιέπνπλ ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπνπ νη θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ σο πεξηνξηζκνί (Drazin R., 

Sandelands L., 1992). Αθφκε, άιινη εξεπλεηέο, ζε κία πξνζπάζεηα λα απνηππψζνπλ 

ηελ ηεξαξρία κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ, έρνπλ νξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο σο «ζπζηήκαηα 

ζπληνληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο», 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηε ζεσξία 

ζπληνληζκνχ (Malone T.W., Crowstone K., 1994). 

Οη νξηζκνί ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο πξνο 

ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηδέεο θαη ζηνηρεία ηεο 

βηνκεραληθήο κεραληθήο θαη νξηζκέλεο θνξέο ηεο δπλακηθήο ησλ ζπζηεκάησλ, φπνπ 

ε δηαδηθαζία μεπεξλά ηα πεξηνξηζηηθά φξηα ηεο επηρείξεζεο. ηα πιαίζηα απηά, ν 

Davepont (Process Innovation, 1992) νξίδεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο σο ηε 

«ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πέξα απφ ην ρξφλν θαη 

ηνλ ηφπν, κε αξρή, ηέινο θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο εηζξνέο θαη εθξνέο». Ο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ πειάηε. 

Σέηνηνη νξηζκνί ζπλήζσο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Ο Davepont δηαρσξίδεη ηηο «ιεηηνπξγηθέο» δηαδηθαζίεο απφ ηηο 

«δηνηθεηηθέο» δηαδηθαζίεο, ελψ άιινη εξεπλεηέο δηαρσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε 

«θχξηεο» θαη «ππνζηεξηθηηθέο», δαλεηδφκελνη ηελ νξνινγία ηεο αλάιπζεο ηεο 

αιπζίδαο αμίαο.  

Οη εηδηθνί πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ έρνπλ επεθηείλεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ φξνπ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. 

Με ηελ επέθηαζε απηή ν φξνο πιένλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζηαδηαθήο αιιά θα 

ξηδηθήο αιιαγήο ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο, ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ησλ θαζεθφλησλ, ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ (Hammer M., Champy 

J., 1993). Απηή ε επαλάζηαζε απφ ηδέεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ αληινχληαη 

απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

αθαδεκατθψλ γηα εθηεηακέλε έξεπλα ηνπ ξφινπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη φηη ζηε κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

ησλ δηαδηθαζηψλ νη ίδηεο νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ππφθεηληαη ζε αλαζρεδηαζκφ θαη 

φρη νη επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο δελ αλαζρεδηάδνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο ηκήκαηα, 
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αιιά ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ ησλ ηκεκάησλ. Η ζχγρπζε αλάκεζα ζηηο 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο σο αληηθείκελα αλαζρεδηαζκνχ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ηα ηκήκαηα, νη ηνκείο θαη νη νκάδεο είλαη γλψξηκα ζε φζνπο 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, ελψ νη δηαδηθαζίεο δελ είλαη πάληνηε θαλεξέο. Οη 

νξγαλσηηθέο γξακκέο είλαη θαζαξά ζεκεησκέλεο πάλσ ζηα νξγαλσηηθά δηαγξάκκαηα 

ελψ νη δηαδηθαζίεο δε θαίλνληαη, νχηε έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα. Έλα αθφκε 

πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ελψ νξίδνληαη ππεχζπλνη γηα ηα ηκήκαηα ή ηηο 

κνλάδεο εξγαζίαο, θαλείο δελ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο.     

 

 

1.4.2 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 
 

Οη δηαδηθαζίεο έρνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπο αιιά θαη ζηελ επεμήγεζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη 

νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ
7
: 

 

 Δομικά ταρακτηριστικά: ρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή ηδέα ηεο δηαδηθαζίαο, φπνπ 

απηή νξίδεηαη σο ε κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο πνπ έρνπλ αμία. Οη  εηζξνέο 

κίαο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ηηο εθξνέο κίαο άιιεο δηαδηθαζίαο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγνχλ δίθηπα, ζηα νπνία ε επφκελε δηαδηθαζία 

αλακέλεηαη λα πξνζζέζεη αμία ζηηο εηζξνέο πνπ παξαιακβάλεη. ην εζσηεξηθφ ηεο 

θάζε δηαδηθαζίαο βξίζθνληαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφλ λα 

«ραξηνγξαθεζνχλ» νη δξαζηεξηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε δηαδηθαζίαο θαη 

έπεηηα λα ηεξαξρεζνχλ νη δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε θάπνηεο απφ απηέο λα απνηεινχλ 

βνεζεηηθέο δηαδηθαζίεο άιισλ, θχξησλ δηαδηθαζηψλ. ζν πςειφηεξν είλαη ην 

επίπεδν ηεο θάζε δηαδηθαζία;, ηφζν πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ γηα 

πεξεηαίξσ αλάιπζε. Γηα παξάδεηγκα, κία ζχλζεηε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία φπσο 

                                                           
7
 Armistead Colin, Rowland Philip, “Managing Business Processes: BPR and Beyond”, John Wiley & 

Sons,  England, 1996, Chapter 4, pg.117 
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ε αλάπηπμε ελφο πξντφληνο, κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε πνιπάξηζκεο, κηθξφηεξεο 

δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηνπο Armistead Colin θαη Rowland Philip, ππάξρνπλ 

ηξία ζπληζηψκελα επίπεδα δηάζπαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ζε ζηνηρεία ησλ 

δηαδηθαζηψλ, δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ θαη θαζήθνληα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, κία δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζηα 

ζηνηρεία πσιήζεηο, παξαγγειίεο θαη παξάδνζε ησλ αγαζψλ. Έπεηηα, θάζε ζηνηρείν 

δηαρσξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαιχνληαη 

ζε κία ζεηξά απφ θαζήθνληα. 

 

 Λειτοσργικά Χαρακτηριστικά: ρεηίδνληαη κε ην ζθνπφ ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, 

αλεμάξηεηα κε ην ηεξαξρηθφ ηεο επίπεδν, θαη κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζην 

επξχηεξν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 

πνζφηεηαο ησλ πφξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δηαξθήο 

επνπηεία.  

 

 Χαρακτηριστικά ποσ περιορίζοσν την αναμενόμενη εκροή: Δίλαη απηά πνπ 

πξνθαινχλ δηαθπκάλζεηο. ε θάζε δηαδηθαζία ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ 

αβεβαηφηεηα. Απηή ε αβεβαηφηεηα πξνθχπηεη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα θαζήθνληα 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηακνηξάδνληαη ζε πνιινχο αλζξψπνπο. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί 

σο «ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάλνπκε πξάγκαηα». Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη απηφ είλαη 

θάηη αφξηζην πνπ θαη νη ίδηνη νη  εξγαδφκελνη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ.                

 

Απφ φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνπλ 

ηελ εξγαζία κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη κε βάζε ηα δηάθνξα ηκήκαηα πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ ζε απηέο.  Κπξίαξρν θξηηήξην γηα ηελ αλαζθφπεζε, ηελ εμέηαζε σο πξνο 

ηελ πιεξφηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε 

πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία (process) θαη φρη κε βάζε 

ην χζηεκα ή ηα Σκήκαηα. Οη θξαγκνί απηνί ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ, έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε κέζνδνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.   
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1.4.3 ΦΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ια φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. Η πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζρήκαηνο
8
 απηνχ: 

 

 

 

 πσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, νη δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο 

νξγαλσζηαθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλδένληαη ζηελά κε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. Πην αλαιπηηθά, ζπλδένληαη κε ηηο εηζξνέο, δειαδή κε ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο θαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο ηνπο. Οη πφξνη κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ εζσηεξηθψλ πξνκεζεπηψλ ζηε δηαδηθαζία. Ωο απνηέιεζκα νη 

δηαδηθαζίεο έρνπλ ηελ παξαγσγή κίαο εθξνήο, ε νπνία έρεη αμία γηα ηνπο εζσηεξηθνχο 

ή εμσηεξηθνχο πειάηεο.  

                                                           
8
 Σο ςχιμα υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ AQS: Advanced Quality Services Ltd, φμβουλοι 

Επιχειριςεων 
 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 17 

 

Δπίζεο, θάζε δηαδηθαζία επηδέρεηαη ζπλερή βειηίσζε κε βάζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, φπσο θαη ζπζηεκαηηθφ έιεγρν κέζσ ελφο κεραληζκνχ 

επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (audit), έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ 

αληαγσληζκφ. Γηα λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη απαξαίηεηνο ν 

πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη πεξηνδηθά θαη ζα θαηαξηίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο αλαθνξέο.       

1.4.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» 

 

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ηηο δηαδηθαζίαο, θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε παξάζεζε ελφο ζχληνκνπ παξαδείγκαηνο. Σππηθφ παξάδεηγκα κίαο 

δηαδηθαζίαο απνηειεί ε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (κεηαπνίεζεο), αθνχ 

πεξηιακβάλεη ηφζν αξρηθέο ξνέο, νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εθξνέο πνπ έρνπλ 

αμία γηα έλα πειάηε. 

Πην αλαιπηηθά
9
, νη εηζξνέο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαπνίεζεο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 

 Πόροι ποσ θα μεταποιηθούν-μεταστηματιστούν: Πξφθεηηαη γηα ηνπο πφξνπο 

πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη κε θάπνην ηξφπν. πλήζσο, ππάξρνπλ θάπνηνη ζπλδπαζκνί 

πιηθψλ, πιεξνθνξηψλ αιιά θαη πειαηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ ζε κία ηξάπεδα παξά ην φηη πεξηιακβάλεη ηφζν πιηθά (ρξήκαηα, 

ινγαξηαζκνχο) φζν θαη πειάηεο (παξνρή ζπκβνπιψλ, ζπλαιιαγέο), κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηηζηεί. 

 Μεταποιητικοί πόροι: Πξφθεηηαη γηα πφξνπο πνπ επηδξνχλ ζηνπο πφξνπο πνπ 

κεηαπνηνχληαη. Οη θπξηφηεξεο εηζξνέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζρεδηάδεη, 

εθαξκφδεη θαη ειέγρεη ηε δηαδηθαζία. 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ δχν ηχπσλ πφξσλ. ηε δηαδηθαζία απηή νη κεηαπνηεηηθνί 
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πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαπνίεζε θαη ησλ πφξσλ πνπ ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ. 

Η κεηαηξνπή κπνξεί λα αθνινπζήζεη δηάθνξεο πνξείεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

βειηίσζε, παξνρή θξνληίδαο θαη κεηαθνξά: 

 

 Οη σλικοί πόροι κπνξεί λα βειηησζνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ θπζηθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ηα κέηαιια πνπ απνηεινχλ  ην ζθειεηφ ησλ απηνθηλήησλ. Δπίζεο, ε 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί, ή λα αιιάμεη ν ηξφπνο 

απνζήθεπζεο, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα. 

 Η πληρουόρηση κπνξεί λα βειηησζεί ή λα επαλαβεβαησζεί, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε 

ηνπνζεζία ηεο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

Αθφκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ή 

ζπληήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κέζσ ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο θαη 

ηε δεκηνπξγία αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

 

 Δπίζεο, η κατάσταση των πελατών κπνξεί λα βειηησζεί, φπσο ζπκβαίλεη κέζσ 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θνκκσηεξίνπ. Η βειηίσζε, εθηφο απφ ηελ εκθάληζε, 

κπνξεί λα αθνξά ζηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, φπσο ζπκβαίλεη κέζσ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ή αθφκα θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, φπσο κέζσ ηεο 

ςπραγσγίαο.  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο 

δηαδηθαζίαο απαηηείηαη λα αθνινπζεζνχλ ζπλδπαζηηθά δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο αλσηέξσ πνξείεο.   

 

Οη εθξνέο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο 

δχν θαηεγνξίεο: 

 Αγαθά: Δίλαη πιηθά, κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ. Η 

πνηφηεηα απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηα 

πξντφληα απηά.  

 Υπηρεσίες: Γελ έρνπλ πιηθή ππφζηαζε θαη δελ  κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ή λα 

κεηαθεξζνχλ. Η παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα 

ηαπηφρξνλα. Η πνηφηεηα δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην απνηέιεζκα ηεο παξερφκελεο  
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ππεξεζίαο αιιά θαη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εηζξνέο, νη 

πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ παξάγνπλ εθξνέο θαη ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ.  

Αθνχ δφζεθε ν νξηζκφο ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη νινθιεξψζεθε 

ε επεμήγεζή ηνπ, παξαθάησ γίλεηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο πνπ 

νδήγεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

1.5 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

1.5.1 ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  
 
 

Η δνκή, ε δηνίθεζε θαη ε απφδνζε ησλ ακεξηθαληθψλ, αζηαηηθψλ θαη 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην δέθαην έλαην θαη ηνλ εηθνζηφ αηψλα δηακνξθψζεθε 

απφ έλα ζχλνιν αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ δχν αηψλεο 

πξηλ. Γηα πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα ρξφληα νη άλζξσπνη νξγάλσζαλ ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ  πνιχ ζεκαληηθή αλαθάιπςε ηνπ 

Άληακ κζ, φηη ε βηνκεραληθή εξγαζία πξέπεη λα θαηακεξίδεηαη ζηα πην απιά θαη πην 

βαζηθά θαζήθνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή ηνπο πξνέιεπζε ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, εθαξκφδνπλ γηα ηελ νξγαλσηηθή ηνπο κνξθή ην ππφδεηγκα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαξθηηζψλ πνπ πεξηέγξαςε ν Άληακ κηζ ζην έξγν ηνπ «ο Πλούηος ηφν 

Εθνών», ην νπνίν εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην έηνο 1776.  

Με ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη ηδέεο ηνπ κηζ 

επεθηάζεθαλ, εμειίρζεθαλ θαη βειηηψζεθαλ, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη θαιχηεξα 

κε ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε επνρήο. Η αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηέβαιαλ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζήο ηνπο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, 
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δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα θηλήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαλ. 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζε θαζέλα απφ ηα 

θπξηφηεξα ζπζηήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ απφ ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα 

κέρξη θαη ζήκεξα θαη ηα νπνία βξήθαλ εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο φινπ ηνπ θφζκνπ. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη, κέζα 

απφ αλαθνξέο ζε ζηνηρεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο, λα 

θαηαζηήζεη ζαθείο ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ησλ ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ησλ κηθξψλ αιιά θαη 

κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Μέζα απφ έλα ζχληνκν «πέξαζκα» απφ ηηο δηάθνξεο 

θάζεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε νιφθιεξν ηνλ 

πιαλήηε, γίλνληαη ηειηθά θαλεξέο νη αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ
10

.            

 

1.5.2 Ο ΑΝΣΑΜ ΜΙΘ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ  

 

Ο θνηζέδνο νηθνλνκνιφγνο Άληακ κηζ, δψληαο ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο 

Δπαλάζηαζεο, αληηιήθζεθε ηηο επθαηξίεο γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαλ απφ ηε λέα γηα ηελ επνρή ηερλνινγία. ην έξγν ηνπ  «ο Πλούηος ηφν 

Εθνών», ην νπνίν απνηειεί  έλαλ νμπδεξθή γξαπηφ απνινγηζκφ ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ απγή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζεσξείηαη επξέσο ην 

πξψην ζχγρξνλν έξγν ζην πεδίν ησλ νηθνλνκηθψλ, δηαηχπσζε, εθηφο απφ ηηο  έλλνηεο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, ηεο επηδίσμε αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο ειεπζεξία ηνπ 

εκπνξίνπ, ηελ Αρτή ηοσ Καηαμεριζμού ηης εργαζίας. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, κία νκάδα απφ 

εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο , πνπ ν θαζέλαο ζα θάλεη έλα βήκα ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

πξντφληνο, κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξντφλησλ ζην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη ζα θαηαζθεχαδε ν ίδηνο αξηζκφο εξγαηψλ αλ ν θαζέλαο 

αζρνινχληαλ κε ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξνπ ηνπ πξντφληνο. Η αχμεζε ηεο 

                                                           
10

 Οι πλθροφορίεσ για τισ κεωρίεσ των μικ, Φορντ και λόαν βαςίςτθκαν ςτα ςτοιχεία που δίνουν οι 
Hammer και Champy  ςτο βιβλίο τουσ “Business Reengineering: a manifesto for business revolution” 
κεφ.1, ενώ οι πλθροφορίεσ για τουσ Βζμπερ, Σζθλορ ςτα ςτοιχεία τθσ ειςαγωγισ του βιβλίου του 
ELizer Geislel, “Managing the aftermath of radical corporate change: Reengineering, Restructuring 
and  Reinvention” 
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παξαγσγηθφηεηαο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ηε κεγαιχηεξε 

επηδεμηφηεηα θαζελφο απφ ηνπο εξγάηεο (β) ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ν νπνίνο 

ράλεηαη φηαλ θάπνηνο πεξλά απφ ην έλα είδνο δνπιεηάο ζε έλα άιιν θαη (γ) ηελ 

εθεχξεζε πνιιψλ κεραλψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη ιηγνζηεχνπλ ηε δνπιεηά θαη 

επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν λα θάλεη ηε δνπιεηά πνιιψλ. 

 

1.5.3 Ο ΦΕΝΡΙ ΥΟΡΣΝ ΚΑΙ Ο ΙΜΑΝΣΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 

  
Σα επφκελα κεγάια βήκαηα, απαξαίηεηα  γηα ηελ  εμέιημε θαη ηελ πεξεηαίξσ 

αλάπηπμε ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα απφ ηνπο Υέλξη Φνξλη θαη Άιθξελη ιφαλ. Σφζν ν Φνξλη φζν θαη ν ιφαλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θιάδνο ν νπνίνο άξρηδε 

λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαη πξνζέιθπε ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ 

θαηαλαισηψλ ηεο επνρήο εθείλεο. 

 Η νηθνλνκηθή άλζηζε πνπ παξαηεξήζεθε ηελ επνρή εθείλε αχμεζε ηελ 

αλάγθε γηα παξαγσγή νινέλα θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πξντφλησλ. ηφρν ηεο θάζε 

επηρείξεζεο πνπ επηδίσθε λα εμειηρζεί θαη λα επηβηψζεη απνηεινχζε ε άκεζε 

εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαλ θαη ε αληαπφθξηζε ζηελ 

απμαλφκελε δήηεζε. Γπζθνιίεο παξνπζηάδνληαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο, 

αθνχ ε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα επηζπκνχζε φρη κφλν λα δηαηεξήζεη αιιά θαη λα 

επεθηείλεη  ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά, ρσξίο παξάιιεια λα πξνβεί ζε ππεξβνιηθή 

αχμεζε ησλ ρξεψλ, ιφγσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ εξγνζηαζίσλ.   

 Ο Φνξλη βειηίσζε ηελ ηδέα ηνπ κηζ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζε 

πνιχ κηθξέο, επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, πεξηνξίδνληαο ηε δνπιεηά ηνπ θάζε 

εξγάηε πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο κφλν 

αληηθεηκέλνπ, κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. ηελ νπζία, απηφ πνπ δεκηνχξγεζε ν Φνξλη 

είλαη ε θηλεηή αιπζίδα ή αιιηψο ηκάληαο ζπλαξκνιφγεζεο, ν νπνίνο επέηξεπε ζηνπο 

εξγάηεο λα πεξηνξίζνπλ ζην ειάρηζην ηηο κεηαθηλήζεηο, νδεγψληαο ζηελ πεξεηαίξσ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

1.5.4 Ο ΑΛΥΡΕΣΝ ΛΟΑΝ ΚΑΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ  
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 Ωζηφζν, κε ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλσλφηαλ πιένλ ε εξγαζία κεηά ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Φνξλη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,  ήιζε ζην πξνζθήλην ε αλάγθε 

γηα ζπληνληζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηεινχζαλ ν θαζέλαο έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν 

θαζήθνλ. Σν πξφβιεκα ήξζε λα ιχζεη ν Άιθξελη ιφαλ, δηάδνρνο ηνπ ηδξπηή ηεο 

General Motors, Οπίιηακ Νηνπξάλη, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα πνπ ζήκεξα 

νλνκάδεηαη «καδηθή παξαγσγή». Η «καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ», δειαδή ε 

γξήγνξε παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ, αληαπνθξηλφηαλ 

πιήξσο ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. 

Ο ιφαλ, ζε κία πξνζπάζεηα λα ειέγμεη ηελ παξαγσγή, ε νπνία πιένλ 

δηεμαγφηαλ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εξγαηψλ, ζρεκάηηζε κηθξά, απνθεληξσκέλα 

ηκήκαηα πνπ νη δηεπζπληέο κπνξνχζαλ λα επηβιέπνπλ κε ηε βνήζεηα ελφο κηθξνχ 

επηηειείνπ ηεο εηαηξείαο. Οπζηαζηηθά, εθάξκνζε ηελ αξρή ηνπ Άληακ κηζ γηα ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζηε δηνίθεζε, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν Φνξλη ηελ είρε 

εθαξκφζεη ζηελ παξαγσγή. ην ζχζηεκά ηνπ, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επηθεληξψλνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηψλ ζηνηρείσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ νη εξγάηεο αζρνινχληαη ν θαζέλαο κε ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θαζήθνληνο γηα ηελ  νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη εηδηθνί 

επηζηήκνλεο κε ηελ επίβιεςε ησλ εξγαηψλ.   

  

1.5.5 Ο ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΨΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΨΝ «ΣΤΠΨΝ» 

ΚΑΙ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Ο Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο-νηθνλνκνιφγνο Μαμ Βέκπεξ ήηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζχλζεηνη νξγαληζκνί 

ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ παξαγσγηθέο, 

απνηειεζκαηηθέο θαη εππξνζάξκνζηεο. Γηέθξηλε ηελ άκεζε αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή 

νξγάλσζε θαη ζέζπηζε θαλφλσλ ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, έηζη ψζηε λα ήηαλ ζε 

ζέζε λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαλ εμαηηίαο ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο ζρήκαηνο ππξακίδαο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Βέκπεξ, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ κία 

επίζεκε, απζηεξά θαζνξηζκέλε δνκή έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηειηθά είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο. Σν έξγν 
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ηνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ επίδξαζε ηνπ νξζνινγηζκνχ 

ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο, πεξίπινθεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο.  

 

1.5.6 Ο ΣΕΗΛΟΡ ΚΑΙ ΣΟ «ΕΠΙΣΗΜΟΚΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ» 

 

Σελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

αθνινχζεζε ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηαη θαη 

εθηειείηαη ε εξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο. Ο Φξέληεξηθ Σέεινξ έζεζε ηηο βάζεηο ηνπ 

«επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη», κίαο κεζφδνπ δηνίθεζεο ε νπνία έθεξε επαλάζηαζε 

ζηελ αληίιεςε ηφζν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ηδέεο 

ηνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραληθήο κεραληθήο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα πεξεηαίξσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

θαζεθφλησλ. Πην  αλαιπηηθά, ν Σέεινξ ππνζηήξηδε φηη ε εξγαζία κπνξεί λα 

επαλαζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή, αλ αλαιπζεί θαη 

θαηαηκηζηεί ζε βήκαηα, ηα νπνία, ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

εξγάηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο. Οπζηαζηηθά, 

ν Σέεινξ αζπάζηεθε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπ κηζ, εζηηάδνληαο ζηελ 

αλάγθε γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζε κία 

επηρείξεζε.  

 

1.5.7 Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΣΨΝ ΘΕΨΡΙΨΝ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΦΕΕΨΝ  

 

Μεηά ην  ηέινο ηνπ δεχηεξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ππήξμε έλα θχκα 

δηακαξηπξηψλ ελαληίσλ ζεσξηψλ ηνπ Βέκπεξ θαη ηνπ Σέεινξ.  Οη ζεσξίεο ηνπο, φπσο 

θαη νη κέζνδνη ησλ Φνξλη θαη ιφαλ κπνξεί λα ππήξμαλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν είραλ αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηδηθνί θαη νη ζχκβνπινη ησλ 

επηρεηξήζεσλ έζηξεςαλ ζηαδηαθά ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ξφιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ 
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δηεμήρζεζαλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο κπνξεί 

λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα ζέκαηα απηά ήηαλ νη Νηάγθιαο 

ΜαθΓθξέγθνξ, Αβξαάκ Μάζιννπ, Γνπφξελ Μπέλληο, Νηέηβηλη ΜαθΚιίιαλη θ.α..  

1.5.8 Η ΕΣΙΑΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά άξρηζε λα γίλεηαη νινέλα θαη εληνλφηεξε. ηαδηαθά, άξρηζε λα γίλεηαη θαλεξφ 

φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε καδηθή παξαγσγή δελ ήηαλ πιένλ αξθεηά 

απνδνηηθά ζπζηήκαηα. Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο ήηαλ ε ζηξνθή 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ πνηφηεηα γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, φπνπ ν φξνο «πνηφηεηα» αλαθέξεηαη ζηελ απνδνηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ έγθπξσλ απαηηήζεσλ (αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ) ησλ πειαηψλ. 

Πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, φπσο θαη ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο ρακειψλ 

απνζεκάησλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ππήξμε ε ηαπσληθή αγνξά, ε νπνία 

εηζήγακε κεζφδνπο φπσο ην ζχζηεκα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο. Με ην 

πέξαζκά ηνπο ζηελ ακεξηθαληθή θαη έπεηηα ζηελ επξσπατθή αγνξά ε κέζνδνο απηή 

εμειίρζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζηε κέζνδν ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality 

Management-TQM).  

Οιηθή Πνηφηεηα είλαη ε θηινζνθία θαη ην ζχζηεκα πνπ  ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Απηφ απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ  ππαιιήισλ ελφο νξγαληζκνχ ζηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. H Οιηθή 

Πνηφηεηα πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα επηζεψξεζε θαη επαλεπεμεξγαζία θαη 

ελζσκαηψλεη πνηφηεηα ζε θάζε δηεξγαζία κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζήο ηεο.  

  

1.5.9 Η ΤΓΦΡΟΝΗ ΕΠΟΦΗ  

 

Μέζα απφ αιιεπάιιειεο νηθνλνκηθέο πθέζεηο θαη αλφδνπο, δηάθνξεο ηάζεηο 

θαη ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζε  

δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία νδεγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 
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εηθνζηνχ αηψλα. χκθσλα κε ηνπο Michael Hammer James θαη Champy
11

 ηξεηο 

δπλάκεηο μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ ραξάδνπλ ηελ πνξεία ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, νλνκάδνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο «ηα ηξία Άιθα»- 

Αγνξαζηέο, Αληαγσληζκφο θαη Αιιαγή-θαη ηνλίδνπλ φηη παξφιν πνπ δελ θάλνπλ γηα 

πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά 

ηνπ παξειζφληνο. Αθνινπζεί ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

θαζεκία απφ απηέο ηηο δπλάκεηο.  

 

 Αγνξαζηέο: 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην θέληξν βάξνπο ζηε ζρέζε πσιεηψλ-

αγνξαζηψλ βξίζθεηαη πιένλ ζηε κεξηά ησλ αγνξαζηψλ. Πιένλ, ηα θαηαλαισηηθά 

αγαζά δε βξίζθνληαη ζε αλεπάξθεηα, επνκέλσο νη θαηαζθεπαζηέο δε κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ ηθαλέο πνζφηεηεο, ζε ρακειέο ηηκέο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηνλ θάζε 

θαηαλαισηή. Δμαηηίαο ηνπ θνξεζκνχ νξηζκέλσλ αγνξψλ, ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο ησλ 

αγνξαζηψλ ζε νξηζκέλεο αγνξέο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πνιπάξηζκα 

ζηνηρεία, κεκνλσκέλνη αγνξαζηέο, βηνκεραλίεο ή αθφκα θαη θαηαλαισηέο, απαηηνχλ 

πξνζσπηθή κεηαρείξηζε. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ λα απαηηνχλ πξντφληα 

δηακνξθσκέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο ή ην σξάξην εξγαζίαο, κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπο ρσξίο επηπξφζζεηε επηβάξπλζε, ή δηαθαλνληζκφ 

ησλ φξσλ πιεξσκήο  

 Αληαγσληζκόο: 

Μία αθφκα απφ ηηο δπλάκεηο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν αληαγσληζκφο, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο 

κνξθέο. Αληαγσληζηέο πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο αγνξάο έρνπλ 

αιιάμεη ηε κνξθή ζρεδφλ θάζε αγνξάο. Παξφκνηα πξντφληα πσινχληαη ζε δηάθνξεο 

αγνξέο κε δηαθνξεηηθέο αληαγσληζηηθέο βάζεηο, φπσο ε ηηκή, ε πνηφηεηα ή νη 

ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο. Με ηελ άξζε ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ, θακίαο επηρείξεζεο 

ν εζληθφο ρψξνο δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

εμσηεξηθφ. Με ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ απινπνηνχλ θαη βειηηψλνπλ ηελ 

                                                           
11

 Hammer Michael, Champy James, “Αναςχεδιάηοντασ τισ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ – Ζνα 
επαναςτατικό μανιφζςτο για τθν επιτυχία”, Εκδόςεισ Γαλαίου, 1995, Κεφάλαιο 1, ςελ.35   
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επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πειαηψλ, κία κφλν εηαηξεία κε αλψηεξε 

απφδνζε αξθεί γηα λα αλεβάζεη ην επίπεδν αληαγσληζκνχ γηα ηηο εηαηξείεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν.  

 

 Αιιαγή: 

Σέινο, ε ηξίηε δχλακε αληηπξνζσπεχεη ηελ αιιαγή, ε νπνία γίλεηαη πιένλ 

ζπλερήο. Οη ξπζκνί ηεο αιιαγήο έρνπλ επηηαρπλζεί. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ αληαγσληζηψλ 

θαη ε θαζεκία απφ απηέο κπνξεί λα εηζαγάγεη ζηελ αγνξά θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. Η ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πξνσζεί ηηο θαηλνηνκίεο 

απηέο. Δπίζεο, νη θχθινη δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ φπσο θαη ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Πιένλ, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα λα θαηαθέξνπλ λα 

ζηαζνχλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα πξέπεη λα θηλνχληαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο, θνηηάδνληαο ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο θαηεπζχλζεηο, δηαθνξεηηθά δε ζα 

κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ.           

πλνςίδνληαο, ε παγθφζκηα νηθνλνκία αληηκεηψπηζε πνιπάξηζκεο κεηαβνιέο, 

αλφδνπο θαη πθέζεηο, κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. ηε 

ζχγρξνλε επνρή, φπνπ νη αγνξέο παγθνζκηνπνηνχληαη θαη νη θαηαλαισηέο 

επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο, ε αλάγθε γηα γξήγνξεο θαη ξηδηθέο 

αιιαγέο γίλεηαη πιένλ θαλεξή. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, 

φπνπ πιένλ νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο κία λέα κέζνδνο. Η κέζνδνο απηή νλνκάζηεθε Αλαζρεδηαζκφο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ – Business Process Reengineering (BPR).  

    χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ γλσζηνχ πεξηνδηθνχ The Economist, ε κέζνδνο 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πξνήιζε απφ ην ζπλδπαζκφ 

δηαθφξσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο, Απφ ηε κία πιεπξά, άληιεζε ζηνηρεία απφ ηηο 

ηαπσληθέο ζεσξίεο πεξί ειαζηηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη απφ ηε ζεσξία just-in-time 

(JIT). χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο, ε παξαγσγή μεθηλά θαηά ην ρξφλν πνπ ππάξρεη 

δήηεζε θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα 

δηαηήξεζε απνζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άληιεζε ζηνηρεία απφ ηηο 
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ακεξηθάληθεο ζεσξίεο πεξί επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, μεθηλψληαο απφ ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πξνρσξψληαο πξνο ηα αλψηεξα ζηξψκαηα δηνίθεζεο. Με 

απηή ηελ έλλνηα, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα μεθχγνπλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

νξγάλσζεο ζε δηαθξηηά ηκήκαηα (π.ρ. πσιήζεηο, marketing θηι) θαη λα απνθχγνπλ ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε ζπλερείο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο ζηφρν λα παξαδψζνπλ ην πξντφλ-ππεξεζία ζηνλ 

πειάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ απνδνηηθέο θαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ ησλ εγρψξησλ αιιά θαη  

ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ.    

 

Αθνχ δφζεθε θαη επεμεγήζεθε ν νξηζκφο ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη 

νινθιεξψζεθε ε ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξαθάησ αλαιχνληαη ζπλνπηηθά ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε κία επηρείξεζε θαη νη δηάθνξεο θάζεηο, απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ, κέρξη θαη ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.    

 

1.6 ΜΕΘΟΔΟ ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΙΙΑΚΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ: ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΘΗΚΕ ΠΟΤ ΟΔΗΓΟΤΝ ΣΗΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

1.6.1 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΔΗΓΟΤΝ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ  ΣΟΤ 

ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, σο αλαζρεδηαζκφο 

αλαθέξεηαη ε ζεκειηψδεο επαλεμέηαζε θαη ν ξηδνζπαζηηθφο επαλαζρεδηαζκφο φινπ 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

  Δπηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο  

  Καζνξηζκφο εξγαζίαο (θαζεθφλησλ) 

  Οξγαλσηηθέο δνκέο 

  πζηήκαηα δηνίθεζεο θαη κέηξεζεο 

  Αμίεο θαη πηζηεχσ,  

 έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ δξακαηηθέο βειηηψζεηο ζε θξίζηκεο κεηξήζεηο απφδνζεο. 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 28 

 

Γελλάηαη, φκσο, ην εξψηεκα, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κία επηρείξεζε απνθαζίδεη 

φηη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

πλήζσο, ππάξρνπλ ηξεηο ιφγνη ηθαλνί λα νδεγήζνπλ κία επηρείξεζε ζε απηή ηελ 

απφθαζε, ε απειπηζία, ε πξφβιεςε θαη ε θηινδνμία.  

Αλαιπηηθφηεξα, πνιιέο επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα επαλαζρεδηάζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε ηηο δηεξγαζίεο ζε πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε 

θξίζε. πρλά, έρνπλ ήδε δνθηκάζεη δηάθνξεο άιιεο κεζφδνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ρσξίο φκσο ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. Απνθαζίδνπλ, 

ινηπφλ, λα πξνβνχλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο, μεθηλψληαο απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία 

ηνπο,  γλσξίδνληαο φηη θάηη ιηγφηεξν απφ απηφ δε ζα είλαη αξθεηφ γηα λα ηνπο 

επηηξέςεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ αγνξά δηεθδηθψληαο έλα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην. Η 

θαηάζηαζε απηή παξνκνηάδεηαη ζαλ κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ρηππήζεη πάλσ ζε έλα 

ηνίρν.  

Πνιιέο θνξέο, κία επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή άλζηζε αξρίδεη λα 

δηαβιέπεη φηη είλαη πηζαλφ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα θιηζεί λα αληηκεησπίζεη 

δηάθνξεο δπζθνιίεο, φπσο ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, ηελ αιιαγή 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ή ηελ εκθάληζε 

πξνβιεκάησλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ε 

δηνίθεζε δηαζέηεη δηνξαηηθφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα, είλαη πηζαλφ λα πξνβεί ζην 

ζρεδηαζκφ δξαζηηθήο αλαδηάξζξσζεο, έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα απνθχγεη ην 

επεξρφκελν πιήγκα. Η θαηάζηαζε απηή παξνκνηάδεηαη ζαλ κηα επηρείξεζε πνπ 

βιέπεη κπξνζηά ηεο λα πςψλεηαη έλαο ηνίρνο θαη πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηε 

ζχγθξνπζε. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρσξνχλ ζε αλαζρεδηαζκφ 

αλήθνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ θνξπθή ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. Παξφιν πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξφβιεκα, αθνχ έρνπλ θαηαθέξεη 

ήδε κέζσ ηεο θαιήο ηνπο νξγάλσζεο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο δνπιεηάο  λα μεπεξάζνπλ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ππεξνρή ηνπο δηεπξχλνληαο 

ηελ απφζηαζε πνπ ηηο ρσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε πεξίπησζε απηή είλαη πην ζπάληα, αθνχ είλαη δχζθνιν κία 

νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ γλσξίδεη κεγάιε επηηπρία λα νδεγεζεί ζηε ιήςε κίαο ηφζν 

δχζθνιεο απφθαζεο. Ωζηφζν, ίζσο απηφ λα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα 

δηαρσξίζεη κία επηρείξεζε πνπ απνιακβάλεη δηαρξνληθή νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 
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αληαγσληζηηθφηεηα  απφ κία πνπ θαηαθηά πξφζθαηξα κφλν ηελ θνξπθή.  Η 

θαηάζηαζε απηή παξνκνηάδεηαη ζαλ κηα επηρείξεζε πνπ απνθαζίδεη λα πςψζεη έλα 

ηνίρν, έηζη ψζηε λα πέζνπλ πάλσ ηνπ νη ππφινηπνη.  

 

1.6.2 ΤΝΘΗΚΕ ΠΟΤ ΥΑΝΕΡΨΝΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΣΟ 

ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΤΝ Ε ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ 

 

Αθνχ αλαθέξζεθαλ νη ιφγνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ κία επηρείξεζε 

ζε αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα θνηλά 

ζπκπηψκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζπρλά ζπλαληψληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

αλάγθε απφ αλαζρεδηαζκφ. Οη επηρεηξήζεηο αλαθαιχπηνπλ φηη ν κφλνο ηξφπνο λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα απαιιαγνχλ νξηζηηθά απφ ηε δπζιεηηνπξγία είλαη 

λα πξνβνχλ ζε ξηδηθέο αιιαγέο νιφθιεξνπ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο.    

Πνιιέο θνξέο, ζε κία επηρείξεζε παξαηεξείηαη θαηαθεξκαηηζκφο κίαο 

θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Ωο απνηέιεζκα, εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα φπσο ε 

αλάγθε γηα εθηεηακέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα πςεινχ επηπέδνπ 

επνπηεία, αθνχ είλαη πηζαλφ κία δηεξγαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ. Σα δχν απηά ζηνηρεία 

δπζθνιεχνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αθνχ νη εξγαδφκελνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

πξνβαίλνπλ ζε επηπιένλ ελέξγεηεο, νη νπνίεο δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε. 

Παξάιιεια, ην θφζηνο απμάλεηαη, πεξηνξίδνληαο ηα θέξδε θαη κεηψλεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ πνπ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ.  

Δπίζεο, έλα αθφκε απνηέιεζκα κίαο θαηαθεξκαηηζκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

επαλάιεςε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ, εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο αλαπιεξνθφξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο. Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ή ε αλεπάξθεηα ππνδνκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

επηηξέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλία νδεγνχλ ζηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ 

θαζήθνληνο απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, κε απνηέιεζκα ηε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία πξνζηξηβψλ θαη δπζαξέζθεηαο.   

Έλα αθφκα ζχκπησκα πνπ κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο αλάγθεο γηα 

αλαζρεδηαζκφ είλαη ε δηαηήξεζε κεγάισλ πνζνηήησλ απνζεκάησλ θαη άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγνχληαη απνζέκαηα 
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θπζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζέκαηα εξγαζίαο, πιεξνθνξηψλ, κεηξεηψλ ή 

εξγαδνκέλσλ, έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζε πεξίπησζε 

κίαο μαθληθήο αχμεζεο ηεο δήηεζεο. κσο, ε θαηάζηαζε απηή θαλεξψλεη ηελ 

χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Η νξγάλσζε δελ είλαη επαξθήο 

θαη ε κφλε ιχζε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ αβεβαηφηεηα είλαη ε πηνζέηεζε ελφο πην 

ραιαξνχ ζπζηήκαηνο  ην νπνίν, φκσο, νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία.  

Σέινο, είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν νη δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ λα ιακβάλνπλ κία πνιχπινθε κνξθή, αθνχ ηξνπνπνηνχληαη 

δηαξθψο θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα κία εηδηθή θαηαζθεπή ή κία 

εηδηθά ππεξεζία. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, αθνχ ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη 

θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, νη νπνίνη νξηζκέλεο θνξέο έξρνληαη θαη ζε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο,  

 

1.6.3 Η ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ  

 

Πξηλ απφ ην πέξαζκα ζηελ αλάιπζε ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, θξίλεηαη ζθφπηκε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο αιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία επηρείξεζε πνπ αλαζρεδηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. 

Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη ν ξηδηθφο θαη ξηδνζπαζηηθφο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη νη δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε 

λα απμεζεί ε απφδνζε. Δπνκέλσο, ε εξγαζία ζίγνπξα αιιάδεη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε 

ηα θαζήθνληα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, ηε κέζνδν ακνηβήο ηνπ, 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ππφινηπνπο θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηε 

δηνίθεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εξγαδφκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, εθηεινχλ 

πνιπδηάζηαηα θαζήθνληα θαη ακείβνληαη ζχκθσλα κε απηά, πξέπεη λα κεηαβιεζεί 

θαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. κσο, ην ζχζηεκα κάλαηδκελη πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν πξσηαξρηθφο δηακνξθσηήο ησλ αμηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πην πεξηιεπηηθά, γηα λα επηηχρεη ε εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ζα πξέπεη 

λα επέιζεη ε επζπγξάκκηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ελφο νξγαληζκνχ κε 

ηηο αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ζηε δνκή θαη ζηα ζπζηήκαηά ηεο. Η 
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«Κνπιηνχξα» νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ γλσκφλσλ 

(λνξκψλ), αμηψλ, θαη  «πηζηεχσ» πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κέζα 

ζε έλα νξγαληζκφ. Η επίηεπμε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο δελ είλαη απιή. Θα πξέπεη λα 

έρεη σξηκάζεη ε ηδέα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη λα ππάξρνπλ άλζξσπνη κε ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. Δπηπξνζζέησο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν ε 

ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ, φζν θαη ε εμαθνινχζεζε ηεο βειηίσζεο θαη ε 

ζπλερήο δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, πάληα ππφ ηελ επνπηεία ηεο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

   

1.7 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΑΠΕΙΛΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΙΣΤΦΗ ΕΚΒΑΗ ΣΟΤ 

ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ  

 

1.7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη κία επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο, σζηφζν δελ είλαη πάληα επηηπρεκέλνο. Αληίζεηα, ηα 

πνζνζηά απνηπρίαο εκθαλίδνληαη αξθεηά απμεκέλα θαη πνιχ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ 

δπζάξεζηεο ή αθφκα θαη νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηρείξεζαλ 

λα εθαξκφζνπλ ηε κέζνδν αλαγθάζηεθαλ λα ηελ εγθαηαιείςνπλ, ρσξίο θαζφινπ ή κε 

ειάρηζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο απηφ δελ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ σο κεζφδνπ επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ αιιά ζηελ χπαξμε δηαθφξσλ 

«παγίδσλ» ηηο νπνίεο νη νκάδεο αλαζρεδηαζκνχ δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα λα απεηινχλ ηελ επηηπρεκέλε 

έθβαζε νιφθιεξνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Ο φξνο «παγίδες» (pitfalls) αλαθέξεηαη ζηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

επηηπρή δηελέξγεηα ελφο δεδνκέλνπ βήκαηνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη παγίδεο απηέο 

δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα παξαηεξεζνχλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 
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αλαζρεδηαζκνχ, γηαηί είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ
12

. 

Έπεηηα απφ κία εμέηαζε ηεο παγθφζκηαο αξζνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο, ζηηο 

ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο θαη ζχληνκεο 

αλάιπζεο ηνλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παγίδεο θαη εκπνδίδνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο λα απνθνκίζνπλ ηα νθέιε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν 

ηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ. πλνπηηθά, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

είλαη νη εμήο: 

 Με θαηαλφεζε θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ  

 Μηθξή ππνζηήξημε θαη έιιεηςε αθνζίσζεο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο 

 Αληίδξαζε ζηελ αιιαγή  

 Απνηπρία αλάζεζεο ζηνπο θαιχηεξνπο ηνπ νξγαληζκνχ  

 Απνηπρία ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

 Δπηινγή ιαλζαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα αλαζρεδηαζκφ 

 Με ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο          

Αθνινπζεί  κία ζχληνκε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ. 

 

1.7.2 ΜΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ 

ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ  

 

πσο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 1.5, ε έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζπγρέεηαη 

πνιιέο θνξέο κε άιιεο κεζφδνπο νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κίαο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ σο δηθαηνινγία γηα ην θιείζηκν 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο θαη ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη απνιχζεηο πξνζσπηθνχ. κσο, ν αλαζρεδηαζκφο δελ είλαη απιψο κία 

αλαδηάξζξσζε, νχηε ζκίθξπλζε ή απηνκαηηζκφο. Αλαθέξεηαη, φπσο επαλεηιεκκέλα 

                                                           
12

 Cardarelli D.P., Agarwal Ritu, Tanniru Mohan, “Organizational pitfalls of reengineering”, Information 
Systems Management, Spring98, Vol. 15  Issue 2, pp.34 
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έρεη ηνληζηεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζηελ εθ λένπ ζρεδίαζε ηνπ βαζηθνχ ππξήλα ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη ζηελ αλάιπζε ηνπ ήδε ππάξρνληα. Απαηηεί 

πνιιή εξγαζία, πνιινχο πφξνπο θαη δξαζηηθέο αιιαγέο. Οπνηαδήπνηε έιιεηςε 

θαηαλφεζεο απηήο ηεο έλλνηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζε 

απνηπρία. 

πσο αλαθέξνπλ νη Cardarelli, Agarwal θαη Mohan, ηα παξαδείγκαηα πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ αλαζρεδηαζκφ δείρλνπλ φηη ζπρλά νη 

ηδηνθηήηεο θαη νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν απηή ζαλ έλα 

ηξφπν γηα λα νδεγεζνχλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε βειηίσζε 

ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο δηαδηθαζίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θφζηνο 

κεηψλεηαη, νη ππεχζπλνη αληηκεησπίδνπλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ζαλ έλα ηξφπν λα 

βειηηψζνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο εηθφλα, κε απψηεξν ζθνπφ λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο. Δίλαη γεγνλφο φηη ν αλαζρεδηαζκφο κπνξεί 

φλησο λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ωζηφζν, νη ππεχζπλνη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπλ ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ 

ηελ έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε θαη άγρνο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δμάιινπ, αλ ν θχξηνο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, κπνξεί λα κελ είλαη πξφζπκε λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζρεδηαζηηθήο πξνζπάζεηαο.  

Δπηπξνζζέησο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα 

ζπγρέεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. Δίλαη αιήζεηα φηη ε ρξήζε ζχγρξνλεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο 

είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο πξνζπάζεηαο αλαζρεδηαζκνχ. 

Γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγνχληαη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εγθαζίζηαηαη θάπνην λέν, 

βειηησκέλν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε 

ζπλελλφεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. κσο, ν 

αλαζρεδηαζκφο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Αλ αληηκεησπηζηεί 

απιψο ζαλ έλα πξφγξακκα αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ηφηε είλαη 

θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεη.    
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1.7.3 ΜΙΚΡΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΧΗ ΑΥΟΟΙΨΗ ΣΗ 

ΑΝΨΣΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

 

πσο είλαη γλσζηφ, ν αλαζρεδηαζκφο πξνυπνζέηεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ. Οη αιιαγέο απηέο δε 

ζα κπνξνχζαλ λα αθήλνπλ ακέηνρε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, αθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ κεηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Η εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ππνρξεψλεη ηνπο managers λα επαλεθηηκήζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη αιιά θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε
13

. Οη 

παιαηφηεξνη ηξφπνη δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πιένλ. 

Δίλαη απαξαίηεηε ε κεηαβνιή νιφθιεξεο ηεο θηινζνθίαο ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ ζηειερψλ, ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο 

ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο θαη επηβξάβεπζεο ηεο απφδνζεο.     

Γηα λα νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία νη ζεκειηψδεηο αιιαγέο, νη πθηζηάκελνη 

ρξεηάδνληαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη ηφζν λα 

δηαζέηνπλ έλα μεθάζαξν φξακα θαη κία πξννπηηθή, φζν θαη λα  αθηεξψλνπλ ζην 

εγρείξεκα ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή
14

.  

Πην αλαιπηηθά, ην φξακα θαη ε πξννπηηθή αλαθέξνληαη ζε έλα κίγκα απφ 

ελέξγεηεο θαη ζεσξίεο νη νπνίεο παξέρνπλ βξαρππξφζεζκε αιιά θαη καθξνπξφζεζκε 

θαζνδήγεζε. Πεξηιακβάλνπλ: 

 ηην πρόβλευη, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ελφξαζεο ηεο κειινληηθήο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο ζαλ έλαλ ηζρπξφ αληαγσληζηή κε αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο 

 ηελ εσαιζθηζία, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα βιέπεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο ππνδνκέο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ 

έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 ηελ επιλογή, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα 

αλαζρεδηαζκφ 
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 Dutch Holland, Sanjin Kumar, “Getting past the obstacles to successful Reengineering”, Business 
Horizons, May - June 1995, pp. 83     
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 ηελ ιζορροπία, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζηάζκηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

πφξσλ πνπ δαπαλψληαη ζε θάζε δηαδηθαζία. 

Δθηφο απφ ην λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεην φξακα, ηα ζηειέρε ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα, αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

 Αθιέρφζη προζφπικού τρόνοσ, δειαδή άκεζε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

κειινληηθψλ ζηφρσλ, παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, 

δεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ 

 Επιλογή ηοσ καηαλληλόηεροσ προζφπικού, δειαδή κχεζε ησλ πην ηθαλψλ 

αλζξψπσλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ ηδέα θαη ην φξακα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

 Παροτή ηφν απαιηούμενφν πόρφν (τρόνο και τρήμα) γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο 

θάζε δηαδηθαζίαο. Η αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ππνζηήξημε ηφζν 

ζηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο έσο φηνπ ην έξγν 

νινθιεξσζεί.  

Αλ ε δηνίθεζε δηαζέηεη ην θαηάιιειν φξακα αιιά δελ παξέρεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη δελ αθηεξψλεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ζην έξγν ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ην 

νινθιεξψζεη, θάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ηδέα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα θαληάδεη 

ζαλ κία ζεσξία κε ξεαιηζηηθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ αθηεξψλεη ρξφλν θαη 

πφξνπο ρσξίο, φκσο, λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν φξακα γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

ηφηε δελ θαηαθέξλεη παξά λα αζθεί πεξηζζφηεξε πίεζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο.   

Πνιιέο θνξέο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ε δηνίθεζε λα αδπλαηεί λα επηδείμεη ηελ απαξαίηεηε πξνζήισζε θαη 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Η θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηα ζηειέρε πνπ ηελ απαξηίδνπλ δελ είλαη πξφζπκα λα απνρσξηζηνχλ ηηο παιαηέο ηνπο 

ζπλήζεηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ξφινο ηνπο ήηαλ λα ειέγρνπλ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο δίλνληαο ηηο απαηηνχκελεο εληνιέο. Με ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζπλήζσο γίλεηαη ιηγφηεξν ηεξαξρηθφ, ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζπκκεηέρνπλ άηνκα απφ φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη ν ξφινο ηεο 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ελίδα 36 

 

αλψηεξεο δηνίθεζεο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. Ωο 

απνηέιεζκα, νξηζκέλα ζηειέρε ηα νπνία δελ αζπάδνληαη ην φξακα ηνπ εγέηε ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, κπνξεί λα ελνρινχληαη απφ ηε κείσζε ηεο εμνπζίαο ηνπο θαη 

πξνζπαζνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

1.7.4 ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Η αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ είλαη πάληα πνιχ 

δχζθνιε, αθνχ ζπρλά δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηβάιινπλ κία ηέηνηα αιιαγή. Ωζηφζν, ε αιιαγή ησλ αμηψλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ 

απφ κία παγησκέλε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα απνδεηρηεί αθφκα δπζθνιφηεξε θαη 

κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ.  

πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ν αλαζρεδηαζκφο πξνθαιεί κεγάιεο αιιαγέο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηφζν ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, φζν θαη ζηηο 

αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηα δηάθνξα ηεξαξρηθά 

επίπεδα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεγάιεο αλεζπρίαο ζην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο. Καζψο πξνηείλνληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζε ηνκείο φπσο ε κηζζνδνζία, 

ην ζχζηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ ακνηβψλ, ην ζχζηεκα πξναγσγψλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  νη αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη αλαπφθεπθηεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, πνιιέο θνξέο νη έληνλεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία 

επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ 

εληειψο λέν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ην θφβν ηνπ 

άγλσζηνπ. Η αλεζπρία ηνπο εληείλεηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ νχηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο επηρείξεζεο. Η θαηάζηαζε 

απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο ε έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ έρεη 

ηαπηηζηεί κε δηαδηθαζίεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη απνιχζεηο 

πξνζσπηθνχ, νδεγεί ζε πηψζε ηνπ εζηθνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αθνχ θνβνχληαη 

φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο απψιεηαο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζέζεο ή φηη ζα κεησζνχλ νη 
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επθαηξίεο γηα δηεθδίθεζε κίαο θαιχηεξεο ζέζεο
15

. Γηα λα απνθχγνπλ ηνλ ππνηηζέκελν 

θίλδπλν, νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα νξγαλσζνχλ ζε ζπλδηθάηα, ηα νπνία ζα 

επηρεηξήζνπλ λα ζέζνπλ εκπφδηα ζην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

Ο ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα απνθεπρζνχλ ή λα ειαηησζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηελ αληίδξαζε ζηελ αιιαγή είλαη ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εγέηε θαη ησλ ππεχζπλσλ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Θα 

πξέπεη λα δηνξγαλσζνχλ εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ νη εξγαδφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ γηα ηηο 

επεξρφκελεο αιιαγέο θαη γηα ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

ηαδηαθά, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, ζα 

αξρίζνπλ λα απνδέρνληαη ηηο λέεο ηδέεο, έσο φηνπ λα θηάζνπλ ζην επίπεδν λα ηηο 

αζπαζηνχλ θαη λα πεηζηνχλ φηη ζα νδεγήζνπλ ζε επλντθφηεξα γηα φινπο 

απνηειέζκαηα.  

Δπίζεο, ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε, αθνχ ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα πξνζεθηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία. Δπηπξνζζέησο, νη νκάδεο αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα 

θξνληίζνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, έηζη ψζηε απηνί 

λα θαηαλνήζνπλ ζηαδηαθά ην λέν ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Με φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ηξφπνπο, ζα απαιιαγνχλ απφ ην άγρνο θαη ην θφβν ησλ πξψησλ εκεξψλ 

θαη ζα πάςνπλ λα ελαληηψλνληαη ζε θάζε αλαζρεδηαζηηθή πξνζπάζεηα.  

 

1.7.5 ΑΠΟΣΤΦΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Ο αλαζρεδηαζκφο είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα πνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή 

άξηηα θαηαξηηζκέλσλ θαη εθπαηδεπκέλσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζα θαηαλνήζνπλ φιεο 

ηηο πηπρέο ηνπ, ζα νξγαλψζνπλ ην έξγν θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα κεηαδψζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηε λέα κέζνδν ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Η κε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο πην ηαιαληνχρνπο θαη πην ηθαλνχο 
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 BPR yields long term problems, IIE Solutions, December 1996, pp.9   
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ππαιιήινπο κπνξεί φρη κφλν λα νδεγήζεη ζε ρακειή απφδνζε αιιά θαη ζε 

πεξηνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ηνπ ξηδηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ
16

.   

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν εγέηεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ηε 

βνήζεηα ησλ νκάδσλ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε 

ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα θαη ηε κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα εξγαζία θαη πξνζαξκνγή 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη κε ηε δηθή ηνπο βνήζεηα λα πνξεπηνχλ πξνο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα ζχλνιν αηφκσλ ηεο πξψηεο 

γξακκήο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε εμνπζία ψζηε λα κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ ηε δηαδηθαζία εμνινθιήξνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ νη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δε δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα γηα λα ζρεδηάζνπλ ην φιν εγρείξεκα θαη λα κεηαδψζνπλ  ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε απηφ είλαη 

θαηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη.       

1.7.6 ΑΠΟΣΤΦΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

Έλα ζεκαληηθφ βήκα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζε  

δηαδηθαζίεο είλαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ (progress testing). Η επίδξαζε 

νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνεζεί έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Κάζε πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ειεγρζεί γηαηί απηφο 

ν ελδειερήο έιεγρνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηθχξσζε ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο.  

Αθφκε, ν έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, γηαηί επηηξέπεη 

ζηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο αλαζρεδηαζκνχ λα παξαηεξνχλ ηηο ζηαδηαθέο κεηαβνιέο, 

λα εληνπίδνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα επεκβαίλνπλ φπνηε απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηκν γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.       

 

1.7.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΝΘΑΜΕΝΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ 
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 Mohsen Attaran, “Why does reengineering fail? A practical guide for successful implementation” , 
The Journal of Management Development, 2000, Vol.19, pp.794 
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Απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ λα εζηηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηνλ αλαζρεδηαζκφ αζήκαλησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα είλαη κάιινλ 

απνγνεηεπηηθά θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο θαηαιήγνπλ απιψο λα νξγαλψλνπλ εθ λένπ 

νξηζκέλα θαζήθνληα θαη φρη λα επηηπγράλνπλ ηηο ξηδηθέο θαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ 

απαηηεί ν αλαζρεδηαζκφο
17

.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ε επηινγή γηα κεηαζρεκαηηζκφ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο πξνζζέηνπλ 

αμία ζηελ  επηρείξεζε. Η επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε 

θάπνην απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 Τις ανάγκες ηφν πελαηών ποσ πρέπει να ικανοποιεί η επιτείρηζη: πλήζσο, νη 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνηνηηθά πξντφληα θαη θαιή 

ζπλεξγαζία ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο παξαγγειίαο φζν θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο (π.ρ. παξάδνζε πξντφλησλ, service) 

 Τις  σποδομές και ηοσς πόροσς ποσ πρέπει να διαθέηει η επιτείρηζη έηζι ώζηε να 

μπορεί να ικανοποιεί ηις ανάγκες ηφν πελαηών ηης καλύηερα από όηι οι ανηαγφνιζηές 

ηης: Θα πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο πνηφηεηαο έηζη ψζηε ηα παξαγφκελα πξντφληα ή νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο λα έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη λα κε 

κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ εχθνια απφ ηνπο αληαγσληζηέο, πξνζζέηνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ αμία ζηελ επηρείξεζε
18

.  

 Τη δσναηόηηηα να ενηοπίζει και να καηανοήζει ηις φθέλειες από ηον 

αναζτεδιαζμό ηφν διαδικαζιών ποσ θα μεηαζτημαηιζηούν: Πνιιέο θνξέο νη 

επηρεηξήζεηο παξαζχξνληαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ παξνρέο γηα 

ηνπο πειάηεο θαηά πνιχ πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ αληαγσληζηψλ θαη δεκηνπξγνχλ 

δηαδηθαζίεο κε πνιχ πςειφ θφζηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα νθέιε πνπ 
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δεκηνπξγνχληαη δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ην θφζηνο απηφ θαη ν 

αλαζρεδηαζκφο θηλδπλεχεη λα απνδεηρηεί θαηαζηξνθηθφο γηα ηελ επηρείξεζε.   

 

1.7.8 ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΚΙΕ 

 

Μία απφ ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη ε χπαξμε ελφο 

μεθάζαξνπ νξάκαηνο απφ ηνλ εγέηε θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη κία 

ζπκθσλία κε ηνπο ζπκκέηνρνπο ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ηφρνο είλαη λα θαηαθέξεη ε 

επηρείξεζε λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηελ εκπνδίδνπλ θαη λα 

πξσηαγσληζηήζεη αλάκεζα ζηνπο ηζρπξφηεξνπο ηνπ θιάδνπ ηεο. Γηα λα θηάζεη, 

σζηφζν, ζην επίπεδν απηφ, ζα πξέπεη λα θηλεζεί βάζεη θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε λα θαηνξζψζεη ζηαδηαθά λα εμειηρζεί. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

είλαη φηη ν αλαζρεδηαζκφο κπνξεί λα επηιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα αιιά δελ απνηειεί 

παλάθεηα. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πνιιά πξνγξάκκαηα 

αλαζρεδηαζκνχ ζεσξνχληαη απνηπρεκέλα επεηδή νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ αξρή 

είλαη κε ξεαιηζηηθνί. Γηα παξάδεηγκα, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απαηηεί 

κία κεγάιε αχμεζε ησλ θεξδψλ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ ην έξγν 

πξνιάβεη λα νινθιεξσζεί
19

. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ λα αλακέλεη φηη ν αλαζρεδηαζκφο 

ζα βειηηψζεη θαηά πνιχ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ 

γίλεη νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηζρχεη θάηη ηέηνην, είλαη πηζαλφ ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα δηαθνπεί πξηλ 

πξνιάβεη λα νινθιεξσζεί.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηρεηξήζεηο κε ζηειέρε πνπ θαηαλννχλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπλ. ηηο επηρεηξήζεηο απηέο νη άλζξσπνη 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνεηνηκαζκέλνη θαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθνί, αθνχ γλσξίδνπλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ φηη αξρηθά ν αλαζρεδηαζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αλαζηάησζε θαη 

λα απμήζεη πξφζθαηξα ηα έμνδά ηνπο. Παξφια απηά, είλαη έηνηκνη λα αθηεξψζνπλ 
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ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε ην έξγν λα μεπεξάζεη ηηο πξψηεο απηέο δπζθνιίεο 

θαη λα επηθέξεη ηειηθά ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αθφκα, δελ πξνζπαζνχλ κε 

πξφζρεκα ηνλ αλαζρεδηαζκφ λα επηβάιινπλ κία πιεζψξα αιιαγψλ πνπ ζηφρν έρνπλ 

απιψο λα θαιχςνπλ ηα νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.8  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΨΝ ΒΗΜΑΣΨΝ ΕΥΑΡΜΟΥΗ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ  ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ  

 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ είλαη κία επηπφιαηα 

δηαδηθαζία θαη ιακβάλεη ρψξα κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ν νπνίνο θαζηζηά ζαθή ηελ 

αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. ε θάζε έξγν 

αλαζρεδηαζκνχ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαρσξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνζζέηνπλ αμία απφ απηέο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη λα εμαιείςνπλ ηηο δεχηεξεο, 

κε ζηφρν πάληα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ
20

.  

Γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά απφ βήκαηα θαη θάζεηο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο πιαίζην θαη σο νδεγφο. Μέξνο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

απνηειεί ε επηινγή θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο 

θαηάιιειεο ηερλνινγίαο. 

Πεξηιεπηηθά, νη θπξηφηεξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη νη 

εμήο: 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ:  

Μειεηψληαη ε ηζηνξία θαη ην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη εμεηάδεηαη αλ ν 

αλαζρεδηαζκφο είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ή 

αλ είλαη πξνηηκφηεξε ε εθαξκνγή κίαο άιιεο κεζφδνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

νιηθήο πνηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ BPR, 

απνθαζίδνληαη ν ζηφρνο ηνπ έξγνπ θαη ε θιίκαθα εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, 
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 Mohsen Attaran, “Why does reengineering fail? A practical guide for successful implementation”, 
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δηαζαθελίδεηαη αλ ν ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

θχθινπ παξαγσγήο ή ε εμάιεηςε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 

 

 Έλαξμε ηνπ Αλαζρεδηαζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ:   

Ο θχξηνο ζηφρνο ζε απηή ηε θάζε είλαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ πξηλ ε επηρείξεζε 

πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αλαζρεδηαζηνχλ. Πεξηιακβάλεη ηε 

κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

θφζηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

δηαδηθαζίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ζην ζηάδην απηφ ζρεκαηίδεηαη ε νκάδα 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη αξρίδεη επίζεκα ηελ εξγαζία ηεο.  

 

 Γηάγλσζε Γηαδηθαζηώλ:    

ε απηφ ην λέν βήκα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ νη δηαδηθαζίεο κειεηψληαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο. Αλαιχνληαη ζε ππνδηεξγαζίεο, θχξηεο θαη βνεζεηηθέο θαη 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ. Πιεξνθνξίεο 

ζπγθεληξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο θάζε δηεξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη γηα 

ηηο απαηηήζεηο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θάζεο απηήο, ε νκάδα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ πξέπεη λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο κία μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ηα δξψκελα ηεο επηρείξεζεο θαη λα έρεη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο ζην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ην νπνίν είρε πξσηναλαθεξζεί ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε.  

 

 ρεδηαζκόο λέσλ δηαδηθαζηώλ:  

Αθνινπζεί ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ λέσλ, πξνζαξκνζκέλσλ δηαδηθαζηψλ, 

ε νπνία είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο θάζεηο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Μπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζηηο θάζεηο ηνπ ηερληθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ αλαζρεδηαζκνχ. Καηά ηε θάζε 

ηνπ ηερληθνχ αλαζρεδηαζκνχ, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο επαλαζρεδηάδεηαη 

απφ ηελ αξρή θαη νη λέεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα 

απφ ηελ νκάδα αλαζρεδηαζκνχ. Ο θνηλσληθφο αλαζρεδηαζκφο εζηηάδεη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα. Δπηιέγνληαη ηα θαηάιιεια άηνκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

θάζε λέαο δηαδηθαζίαο θαη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο.  
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 Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο επηρείξεζεο: 

Καηά ην ζηάδην απηφ μεθηλά ε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ ζην ζχλνιν 

ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πηζαλή ε ζηαδηαθή ή θιηκαθνχκελε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, 

κέζσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ηξφπνπ νξγάλσζεο  ηεο εξγαζίαο ζε θάπνην 

ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα γίλεη ζηαδηαθά απνδεθηφο. Δπηπξνζζέησο, 

θαζνξίδεηαη ε αιιεινπρία ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη κειεηψληαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ.  

 

 ύζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηώλ θαη δηεξγαζία ζηαδηαθήο βειηίσζεο:           

ηε θάζε απηή, ε εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί. ηφρνο είλαη 

ε δηαξθήο επνπηεία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη εηνηκφηεηα γηα νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε κεηαβνιή, φπνηε απηφ θαζίζηαηαη 

αλαγθαίν απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Μέζσ ηεο δηεξγαζίαο ζηαδηαθήο βειηίσζεο ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηθέξεη 

αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαζφιε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

αιιά αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ιακβάλεη ρψξα ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο θάζε θάζεο 

ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφο ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ.   
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Γηαρείξηζε ηεο Αιιαγήο 
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ρήκα 4:Φάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ζπλερήο δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΨΝ 

ΚΤΡΙΟΣΕΡΨΝ ΥΑΕΨΝ ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ21 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη κία ζχλζεηε θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία, ε επηηπρία ηεο νπνίαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε κία 

επηρείξεζε. Παξφιν πνπ ν αλαζρεδηαζκφο έρεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ξηδηθψλ 

αιιαγψλ, απαηηνχληαη πνιπάξηζκα, βαζκηαία θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλα βήκαηα, 

ηα νπνία ζηαδηαθά ζα νδεγήζνπλ ζε  ζεακαηηθέο βειηηψζεηο ζηα θξηηήξηα επίδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θάζεσλ ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ 

αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ.   

 

2.2 ΠΡΨΣΗ ΥΑΗ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ: ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 
 

2.2.1 ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
 

Η κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, αθνχ επηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Ξεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πνιιέο θνξέο, είλαη πηζαλφ ηα γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ 

ηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο λα εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεγνλφηα πνπ 

ιάκβαλαλ ρψξα ηελ ίδηα πεξίνδν ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ δηακφξθσζαλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Δπίζεο, 
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 Θα πρζπει να αναφερκεί ότι τα παρόν κεφάλαιο κακώσ και τα διαγράμματα βαςίηονται ςτισ 
ςθμειώςεισ Power Point του μακιματοσ “Διαχείριςθ ολικισ ποιότθτασ και δραςτικι αναδιάρκρωςθ, 
ΔΔΣΕ 2007-2008, Α.Π.Θ, του κ. Κακθγθτι Αγγελίδθ Δθμοςκζνθ. 
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κπνξεί λα  γίλεηαη κία γξήγνξε, παξάιιειε ζχγθξηζε κε άιιεο, νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο. Πέξα απφ ην ρξνλνδηάγξακκα, ε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο θάζε θχζεσο, φπσο 

επίζεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο κεζφδνπο ηηο 

νπνίεο εθάξκνδε.  

 

 

2.2.2 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
 

2.2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειείηαη απφ ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο. Η κειέηε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ πειαηψλ πνπ γίλνληαη απνδέθηεο απηψλ. 

Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο 

πειάηεο, φπσο επίζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ – δηεξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Πην αλαιπηηθά, θαηαγξάθνληαη φια ηα παξαγφκελα ή πσινχκελα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο θαη εμεηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ απηψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηα αληαγσληζηηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη νη απαηηήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο απφ απηνχο. θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαηαξηίδεηαη έλα 

πξφρεηξν, γεληθφ κνληέιν δηεξγαζηψλ.  

 

 

2.2.2.2 ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ  

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζηψλ νη δηαδηθαζίεο ρσξίδνληαη ζε 

(α)δηαδηθαζίεο ππξήλα, (β)δηαδηθαζίεο παξέρνπζεο ηθαλφηεηα, (γ)δηαδηθαζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ αμία θαη (δ)θπβεξλνχζεο δηαδηθαζίεο:  
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Γηαδηθαζίεο ππξήλα νλνκάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ  αληαπνθξίλνληαη εηδηθά 

ζε εμσηεξηθά γεγνλφηα φπσο πειάηεο, δπλάκεηο ηεο αγνξάο, πξνκεζεπηέο, επελδπηέο, 

θπβέξλεζε θαη  δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθφ ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ – αληηθεηκεληθψλ ηνπ ζηφρσλ. Πξσηαξρηθή 

βάζε γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απνηειεί ε πςειή απφδνζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. Παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ ππξήλα απνηεινχλ ε εθπιήξσζε 

ησλ παξαγγειηψλ (εληνιή γηα πξνκήζεηα-δηαλνκή-πιεξσκή), φπσο θαη ε αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ (αλάγθε-ζρεδηαζκφο-κάξθεηηλγθ). 

 Οη δηαδηθαζίεο παξέρνπζεο ηθαλφηεηα ππνζηεξίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο ππξήλα 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε απφθηεζε πςειήο απφδνζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη νη δηαδηθαζίεο πιεξνθνξηθήο, νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο.  

Οη δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ αμία αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ αμίεο ππνδνκήο γηα ηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ εχθνια λα 

αλαπαξαρζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη επνκέλσο δεκηνπξγνχλ βηψζηκν 

πιενλέθηεκα. Γηα παξάδεηγκα, δηαδηθαζίεο αμίαο είλαη νη δηαδηθαζίεο επηβξάβεπζεο, 

νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

εληχπσζε ησλ πειαηψλ. 

Οη θπβεξλνχζεο δηαδηθαζίεο είλαη ε  ηειεπηαία θαηεγνξία δηαδηθαζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην γεληθφ κνληέιν δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηε κειέηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη εθείλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη 

νη πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια θαη δηαηεξνχλ 

πςειή απφδνζε. Παξαδείγκαηα θπβεξλνπζψλ δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο 

κεηξήζεσλ, νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηήξεζεο δεκνζίσλ επηηαγψλ. 

Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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«Γεμικό» Μξμηέλξ Επιςειοηζιακώμ Διεογαζιώμ  

Γηεξγαζίεο Παξέρνπζεο Ιθαλφηεηα

Γηεξγαζίεο Ππξήλα

( ε θαξδηά ηεο επηρείξεζεο )
Πξνκεζεπηέο

Αμίεο

Κπβεξλνχζεο δηεξγαζίεο

Γηεξγαζίεο

Γεκηνπξγνχζεο 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Πειάηεο

Πεξηβάιινλ

 

ρήκα 5: Σν Γηάγξακκα επηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ  

2.2.2.3  Η «ΥΨΝΗ» ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ Η «ΥΨΝΗ» ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

  

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ γεληθνχ κνληέινπ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πειάηε ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κέγεζφο ηνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ε 

ζπλέπεηα ζηελ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ επηρείξεζε. Αθφκα, πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε απφ ηελ επηρείξεζε (π.ρ. ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα, εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλα πξντφληα) θαη γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ νη πειάηεο ρσξίδνληαη ζε 

θαηεγνξίεο (νκάδεο εζηίαζεο) θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπάξηζκεο κέζνδνη, 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πειάηε, ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη άιινπο παξάγνληεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε θαηάξηηζε γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη νη πξνζσπηθέο ή 

ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο.  

Ο φξνο «θσλή» ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη  ζε έλα ζχλνιν  ζηνηρείσλ πνπ 

δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ή/θαη επθαηξίεο ππφ ηελ επηξξνή ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε, νη νπνίνη έρνπλ θάπνην αληίθηππν ηφζν ζηελ επηρείξεζε φζν θαη ζηνπο 

πειάηεο ηεο. πληζηψζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο θσλήο απνηεινχλ φινη νη ζπκκέηνρνη 

ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη κέηνρνη, νη ππάιιεινη, νη πηζησηέο, νη πξνκεζεπηέο αιιά 

θαη νη ίδηνη νη πειάηεο. Βέβαηα, δε ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη ε εμέηαζε ησλ 
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εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ, φπσο νη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, δεκνγξαθηθέο, λνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο.  

 

2.2.3 ΛΗΧΗ ΣΗ ΑΠΟΥΑΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΕΔΙΑΔΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 
 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ κέζσ ηεο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ θαηαγξαθή ηνπ γεληθνχ κνληέινπ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηεο 

θσλήο ηνπ πειάηε θαη ηεο επηρείξεζεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ηελ νξηζηηθή 

απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ή θάπνηαο άιιεο κεζφδνπ. 

Η κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κέρξη ην ζεκείν απηφ βνεζά 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αιιαγήο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο, ζην ζηάδην απηφ ε εγεζία θαζνξίδεη αλ απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο παξνχζαο ζέζεο γηα ηελ επηρείξεζε, ε αχμεζε ή ε 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ή ε θηινδνμία λα κεηαηξαπεί ζε εγέηηδα 

επηρείξεζε. Γηα λα πξνβεί ζηε ιήςε κίαο ηέηνηαο απφθαζεο ε δηνίθεζε εθηηκά ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ κε βάζε πξνζεγγηζηηθέο κεηξήζεηο.   

Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνζδηνξίδνληαη θαη ηαπηνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε 

θάπνηα κεηαβνιή. Η επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξνηεξαηφηεηαο γίλεηαη κέζσ ηεο 

θαηάξηηζεο ελφο κεηξψνπ, φπνπ εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ. Αξρηθά, επηιέγνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο 

κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο πνιιαπιήο ςεθνθνξίαο. ηε ζπλέρεηα, θαηαηάζζνληαη κε 

βάζε ηελ επίδξαζε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο ζηνλ πειάηε, αλάινγα λε ηελ εληχπσζε πνπ 

απνθνκίδνπλ νη πειάηεο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Έπεηηα, 

εμεηάδεηαη ε αλάγθε γηα βειηίσζε, φπνπ αλαιχεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνχζαο 

απφδνζεο θαη ηεο απφδνζεο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ε επζπγξάκκηζε ηεο 

θάζε δηαδηθαζίαο κε ηηο πνιηηηθέο, ηηο ζηξαηεγηθέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 
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αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε απηή, 

ζπγθεληξψλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα ηελ θάζε δηαδηθαζία. Οη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία απνηεινχλ θαη ηεο δηαδηθαζίεο 

πξνηεξαηφηεηαο.     

 

Σαπηνπνίεζε

ηα πξντόληα 

θαη 

ππεξεζίεο 

ζνπ

Λήςε ηεο απόθαζεο γηα 

Αλαζρεδηαζκό

Σαπηνπνίεζε

ηνπο πειάηεο 

θαη 

πξνκεζεπηέο 

ησλ 

πξντόλησλ 

θαη 

ππεξεζηώλ

ζνπ

Σαπηνπνίεζε

πνηεο

Γηαδηθαζίεο

εθηειείο γηα 

ηελ παξνρή 

πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ

ζνπ

Δπέιεμε ηηο 

ιίγεο 

ζεκαληηθέο

Γηαδηθαζίεο

Σαπηνπνίεζε ηηο 

δηεξγαζίεο
Τσηλήπ

ποξηεοαιόηηηαπ

Σερληθή:

Καηαηγηζκόο 

Ηδεώλ

Σερληθή:

Καηάινγνο / 

Καηαηγηζκόο 

ηδεώλ γηα 

θαζέλα

Σερληθή:
Καηάλξγξπ / 
Καηαιγιζμόπ 
ιδεώμ για 
καθέμα

Σερληθή:

Πνιιαπιή 

Φεθνθνξία

Σερληθή:

Μεηξών 

θαζνξηζκνύ 

δηεξγαζηώλ πνπ 

έρνπλ 

Πξνηεξαηόηεηα

 

ρήκα 6: Λήςε ηεο απφθαζεο γηα αλαζρεκαηηζκφ θαη δηαδηθαζίεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ηεο επφκελεο θάζεο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, παξαηίζεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα φπνπ ζπλνςίδεηαη 

ε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ: 

 

 

Ποξεηξιμαζία
Έξγνπ

Ζγεζία

ύμξση Ποξεηξιμαζίαπ Έογξρ

 Περίπηωζη Δράζης

 Αμηικείμεμο και 

Κλίμακα Έργοσ 

 Πρόματος 

Διεργαζίας

 

ρήκα 7: χλνςε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκφ
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2.3 ΔΕΤΣΕΡΗ ΥΑΗ ΑΝΦΕΔΙΑΜΟΤ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ 

ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ  

 

2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

ην ζηάδην απηφ ε πξνεηνηκαζία έρεη πιένλ νινθιεξσζεί θαη μεθηλνχλ ηα 

θχξηα βήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ θαη νδεγνχλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ.  

 

2.3.2 ΣΟΦΟΙ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 

ην ζεκείν απηφ ε επηρείξεζε έρεη κειεηήζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ πειαηψλ ηεο θαη έρεη μεθαζαξίζεη φηη επηζπκεί λα εθαξκφζεη ηε 

κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Πξηλ πξνρσξήζεη παξαθάησ, ζα πξέπεη λα ζέζεη 

«ζηφρνπο δηάηαζεο», δειαδή λα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ ηειηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε. 

Η πνζνηηθνπνίεζε απηή πεξηιακβάλεη ηε ζέζπηζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ 

αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ζε δηάθνξα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε 

ηεο επηρείξεζεο, ζηε ζέζε πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο αιιά θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα δηαηεξήζεη.  

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηφρσλ δηάηαζεο, ην επφκελν βήκα είλαη ε 

θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ ξνήο γηα θάζε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην γεληθφ 

κνληέιν δηαδηθαζηψλ πνπ θαηαξηίζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, ηα νπνία βνεζνχλ 

ζηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ηξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ. Σα δηαγξάκκαηα ξνήο 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, 

ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ηεο, ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο θαη ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο 

αληινχληαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηα 

πξφηππα πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

ειέγρνπ.  

ιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο φπσο θαη ν θαζνξηζκψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ακέζσο κεηά, απνηεινχλ κία 
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πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ.         

 

2.3.3 ΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 
 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ θαη νξγαλψλνπλ απηνχο πνπ 

ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εμέιημε νιφθιεξεο ηεο ζρεηηθήο πξνζπάζεηαο. Η θάζε 

επηρείξεζε δεκηνπξγεί δηάθνξνπο ξφινπο γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ. Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζγέηεο/Καζνδεγεηήο (Leader): Πξφθεηηαη γηα θάπνην αλψηαην ζηέιερνο ηεο 

δηνίθεζεο πνπ λνκηκνπνηεί θαη θηλεηνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Ο 

πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη λα ελεξγεί ζαλ νξακαηηζηήο θαη παξαθηλεηήο, 

εθθξάδνληαο ηα λέα  πξφηππα θαη επηιέγνληαο ηα άηνκα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο 

επφπηεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν θαζνδεγεηήο ζπλήζσο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αιιά, αληίζεηα, πνιχ ζπρλά πξνβιέπεηαη ε 

ζέζε ηνπ CRO-Chief Restructuring Officer. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαζρεδηαζκφο 

επηρεηξείηαη ζε έλα κφλν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ν θαζνδεγεηήο πηζαλφλ λα είλαη 

ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο, φκσο, ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε δηθαηνδνζία λα 

επηβάιιεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο. Ο Καζνδεγεηήο γηα λα δείμεη ηελ εγεηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα εθπέκπεη ζαθή κελχκαηα (ζήκαηα), πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο (ζχκβνια) γηα λα  ππνζηεξίμεη ηηο ηδέεο θαη ηα ιεγφκελά ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (π.ρ. αληακνηβέο) ηα νπνία ελζαξξχλνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα απνδερηνχλ ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο.  Ωζηφζν, επεηδή ν 

εγέηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο, δε κπνξεί λα 

αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ επηθνπξείηαη απφ άιια 

άηνκα, φπσο νη επφπηεο ηηο δηαδηθαζίαο.  

 Πξόκαρνο/Τπεύζπλνο Γηαδηθαζίαο (Process Owner): Πξφθεηηαη γηα θάπνην 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη γηα 

ηελ πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ πνπ έρεη ζρέζε κε απηήλ. Οξίδεηαη απφ ηνλ εγέηε, 
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απνηειεί ην ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο νκάδαο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ (νκάδα δηαρείξηζεο ηεο 

δηεξγαζίαο) θαη ηεο εγεηηθήο νκάδαο (νξγαλσηηθή επηηξνπή) θαη έξγν ηνπ είλαη ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. 

πκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ, εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θαηάιιεισλ πφξσλ θαη ηνπ δπλακηθνχ θαη δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νκάδαο αλαζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε ε πξνζπάζεηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα κελ 

παξεθθιίλεη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα. 

 Οκάδα Αλαζρεδηαζκνύ (Reengineering Team): Η νκάδα αλαζρεδηαζκνχ ή 

αιιηψο νκάδα δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αηφκσλ 

αθνζησκέλσλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

αλαιχνπλ ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία θαη επηβιέπνπλ ηελ επαλαζρεδίαζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο.  

Η θάζε νκάδα αλαζρεδηαζκνχ απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ έηζη 

ψζηε λα είλαη επέιηθηε. πλήζσο, ζηε ζχλζεζή ηεο ζπκκεηέρνπλ ηφζν άηνκα ηα 

νπνία δνπιεχνπλ ήδε ζηε δηαδηθαζία θαη νλνκάδνληαη «εζσηεξηθνί», φζν θαη άηνκα 

ηα νπνία αζρνινχληαη γηα πξψηε θνξά κε ηε δηαδηθαζία θαη νλνκάδνληαη 

«εμσηεξηθνί». Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ είλαη 

πεξίπνπ 3 ή 4 πξνο έλα. Δπίζεο, θάπνηνο απφ ηνπο «εζσηεξηθνχο» νξίδεηαη 

επηθεθαιήο ηεο νκάδαο θαη θάπνηνο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο νξίδεηαη δηεπθνιπληήο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ νη εζσηεξηθνί ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ηελ αλαζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία, ελψ νη εμσηεξηθνί αλαιακβάλνπλ ηε 

δξαζηηθή αλαδηάξζξσζε θάπνηαο άιιεο δηαδηθαζίαο.  

Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Αλαιπηηθφηεξα, φια ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηνπο «εζσηεξηθνχο» 

ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαινί γλψζηεο ηεο επηρείξεζεο, λα είλαη άηνκα 

ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο θαη λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή. Οη 

«εμσηεξηθνί» είλαη ζπλήζσο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

Γηαζέηνπλ αληηθεηκεληθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα, είλαη ζπλήζσο γλψζηεο ησλ 

εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη είλαη έηνηκνη λα ππνινγίζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Ο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάπνην άηνκα κε απνδεδεηγκέλεο 
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ηθαλφηεηεο ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Θα πξέπεη λα ραίξεη άθξαο εθηηκήζεσο ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ, λα δηαζέηεη άξηζηεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, λα είλαη θαιφο 

γλψζηεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα είλαη επξχλνπο θαη δεκηνπξγηθφο. Σέινο, ν 

δηεπθνιπληήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ 

επηθεθαιήο αιιά είλαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθφο, αθνχ αλήθεη ζηνπο εμσηεξηθνχο. 

Καζήθνλ ηνπ είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, ηφζν κέζσ ηεο 

παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ, φζν θαη κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνινγία ηεο 

νκάδαο θαη ηελ αληίδξαζή ηεο ζηελ αιιαγή.  

Θα πξέπεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα πνπ 

απνηεινχλ ηελ νκάδα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα αθνζησζνχλ ζηα 

λέα ηνπο θαζήθνληα ζα πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα απαιιαγνχλ 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Δπηηξνπή Διέγρνπ (Steering Committee): Δίλαη έλα ζψκα αλψηαησλ ζηειερψλ 

πνπ αλαπηχζζνπλ ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή αλαζρεδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο. Απνηειείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, φρη φκσο 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη δηνηθείηαη απφ ηνλ εγέηε. 

Έξγν ηεο απνηειεί ε επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα κίαο δηαδηθαζίαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε επίιπζε 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Η παξνπζία ηεο επηηξνπήο 

ειέγρνπ δε ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.  

Μέινο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη ν «ηζάξνο» ηνπ αλαζρεδηαζκνχ.  

Πξφθεηηαη γηα ηνλ αξρεγφ ηνπ γεληθνχ επηηειείνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηνπ εγέηε θαη 

αλαθέξεηαη απεπζείαο ζε απηφλ. Βαζηθά ηνπ θαζήθνληα είλαη λα βνεζά θαη λα 

ππνζηεξίδεη ηνπο επφπηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα ζπληνλίδεη φιεο ηηο ηξέρνπζεο 

αλαζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα, αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο 

γηα αλαζρεδηαζκφ, έηζη ψζηε ηα αλαζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

λα κελ αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα.  

 Οκάδα Τινπνίεζεο : Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Γηα θάζε λέα δηαδηθαζία 

δεκηνπξγείηαη κία μερσξηζηή νκάδα πινπνίεζεο. Σα άηνκα απηά εξγάδνληαη ήδε ζε 

θάπνηεο απφ ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο, φκσο ε νκάδα αλαζρεδηαζκνχ είλαη απηή 
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πνπ ζα απνθαζίζεη θαη ζα νξίζεη ηα λέα ηνπο θαζήθνληα, έηζη ψζηε λα πινπνηεζεί ην 

πξφγξακκα εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ.   

 Πξόζζεηεο Πεγέο/Γπλακηθό: Οξηζκέλεο θνξέο γηα ηελ εθαξκνγή κίαο λέαο 

δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ αηφκνπ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ 

ζην αληηθείκελν. Σν άηνκν απηφ κπνξεί λα κελ εξγάδεηαη κφληκα ζηελ επηρείξεζε 

αιιά λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα πινπνίεζεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεηαη 

απαξαίηεην, έηζη ψζηε ηα κέιε ηεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε λέα δηαδηθαζία.  

 

 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΟΤ ΑΝΑΥΕΔΙΑΜΟΤ

Δπηηξνπή Διέγρνπ (Δ.Δ.)

Οκάδα Αλαζρεδηαζκνύ 

(Ο.Α.)

Πξόζζεηεο Πεγέο / 

Γπλακηθό (Π.Π.Γ.)

Οκάδα 

Τινπνίεζεο

(Ο.Μ.)

Ζγέηεο– Καζνδεγεηήο 

Γηαδηθαζίαο (Ζ/Κ.Γ)

(LEADER)

Πξόκαρνο / «Κάηνρνο» 

Γηαδηθαζίαο (Π.Γ./ «Κ.»Γ.)

 

ρήκα 8: Σν δηάγξακκα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ 

 

2.3.4 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 

 

ε έλα πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη 

αλακελφκελν λα παξνπζηαζηεί ε αλάγθε γηα κεηαηφπηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε νη λέεο δηαδηθαζίεο λα ζηειερσζνχλ θαιχηεξα θαη λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. Σν γεγνλφο απηφ, φκσο, έρεη πνηθίιεο ζπλέπεηεο θαη 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν. Οη ζπλέπεηεο απηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια απφ ηελ αξρή, έηζη ψζηε λα κελ 
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απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Πην αλαιπηηθά, o αλαζρεδηαζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα 

κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάια βξαρππξφζεζκα έμνδα γηα 

ηελ επηρείξεζε, αθνχ ζα ρξεηαζηεί ίζσο λα παξέρεη παθέηα απνρψξεζεο θαη 

εζεινχζηαο εμφδνπ ή απνδεκηψζεηο. Παξάιιεια, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ζα αλαγθαζηνχλ λα απνρσξήζνπλ βνήζεηα λα βξνπλ εξγαζία ζε 

λέν εξγνδφηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο πεξηθνπέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα κεηψζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε θάζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ 

αλαζρεδηαζκέλε επηρείξεζε είλαη πηζαλφ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, αθνχ απφ ηε κία πιεπξά δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα ελνρήο απέλαληη 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα απνρσξήζνπλ θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην θφβν ηεο απψιεηαο θαη ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο. 

Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζην λέν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί αλεζπρία θαη άγρνο. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο ζπληζηάηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνχλ κία πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ λα 

παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα δέρνληαη, ζε πξνζσπηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ επίπεδν, ζπκβνπιέο θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απφ εηδηθά 

θαηαξηηζκέλνπο ςπρνιφγνπο. 

ρεηηθά κε ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, ν αλαζρεδηαζκφο 

πέξα απφ ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ην 

ζρεδηαζκφ λέσλ ζέζεσλ. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ λέσλ απηψλ ζέζεσλ νη επηρεηξήζεηο 

είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγνχλ δεμακελέο πξνζσξηλνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λα 

αλαζέηνπλ ηκήκα ηεο δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβνπο ή πξψελ 

ππαιιήινπο θαη λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσξηλνχο ζπκβνχινπο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ 

ην έξγν. Πέξα απφ ηηο πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ησλ 

αιιαγψλ θαη ησλ αλαθαηαηάμεσλ θαη λέεο, κφληκεο ζέζεηο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε 

νκαιήο πνξείαο θαηά ηελ αλαδηάξζξσζε, απαηηείηαη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζφλησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηε ζέζεηο απηέο θαζψο θαη επαξθήο 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Δπηπξνζζέησο, φινη νη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Μ.Π.Λ.Χ., ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 56 

 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ππνδείμεηο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ.                  

 

ύμξση ηηπ Έμαονηπ ηξρ Αμαζςεδιαζμξύ 
ητμ Επιςειοηζιακώμ Διαδικαζιώμ

Έλαξμε ηνπ 

Αλαζρεδηαζκνύ 

ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ

 Οξγάλσζε

Έξγνπ

 Πξνγξακκαηηζκόο 

Έξγνπ

 Καηαγξαθή 

Γηεξγαζηώλ

 ηόρνη Γηάηαζεο

 Πεξίπησζε Γξάζεο

 Αληηθείκελν

θαη Κιίκαθα Έξγνπ

 Πξόκαρνο

Γηεξγαζίαο

 
ρήκα 9: χλνςε ηεο έλαξμεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ  

 

2.4 ΣΡΙΣΗ ΥΑΗ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ: ΔΙΑΓΝΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 
 

2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

ηφρνο ηεο επηρείξεζεο θαηά ην ζηάδην απηφ είλαη ε κειέηε θαη ε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο, έηζη ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αθνινπζήζνπλ θαηά ην επφκελν 

βήκα.  

Καηά ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο δηαδηθαζηψλ νη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

δελ αξθνχληαη ζηελ απιή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηε ζπκπιήξσζε ηεο απνηχπσζεο ηνπ γεληθνχ κνληέινπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ε απιή θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ 

ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη εξγαδφκελνη δε κπνξεί απφ κφλε ηεο λα νδεγήζεη ζε λέεο 

ηδέεο θαη πξνηάζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα 

επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα εκβαζχλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν, λα 

αλαιχζνπλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο.  
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2.4.2 ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΑΡΦΟΤΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

  

Γηα λα νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ, ε νκάδα 

αλαζρεδηαζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζε επηβεβαίσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα δεη ηελ θαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο νκάδαο αλαζρεδηαζκνχ απνηειεί ε δεκηνπξγία κίαο άιιεο 

δηαδηθαζίαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ.  

Η δηαδηθαζία ηεο επηβεβαίσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε, αθνχ πνιιέο θνξέο αθφκα θαη νη ίδηνη νη πειάηεο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηη αθξηβψο ρξεηάδνληαη. Οη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ έξρνληαη ζε επαθή 

καδί ηνπο, αθνχλ πξνζεθηηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

θαη πξνρσξνχλ ζε ζπκπιεξσκαηηθέο εθηηκήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ θαηαγξαθή ηεο «θσλήο ηνπ πειάηε» πνπ έγηλε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην. Έλαο 

αθφκα απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε πξνζσπηθή επίζθεςε νξηζκέλσλ απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο αλαζρεδηαζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πειαηψλ. Έξγν ηνπο είλαη ε 

παξαηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ πειαηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμαθξηβψζνπλ  

κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο.   

Σελ επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ αθνινπζεί ε ζπκπιεξσκαηηθή 

θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ απφ κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Η 

δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ ζηεξίδεηαη ζε ππάξρνπζεο κειέηεο θαη ζε ζηνηρεία πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα αληιήζνπλ νη εζσηεξηθνί ηεο θάζε δηαδηθαζίαο απφ ηνπο πειάηεο, 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηε δηνίθεζε. Δπηπξνζζέησο, ε νκάδα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

αλαιχεη ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηηο ππνδηαδηθαζίεο. ηε 

ζπλέρεηα νη ππνδηαδηθαζίεο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο, κειεηψληαη μερσξηζηά γηα λα 

ππνινγηζηεί ε αμία ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη επηιέγνληαη απηέο πνπ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη ππνδηεξγαζίεο είλαη 

νη εμήο: (α) πξνζδίδνπζεο αμία θαη κε πξνζδίδνπζεο αμία (β) ππνζηεξίδνπζεο άιιεο 

ππνδηαδηθαζίεο θαη ππνζηεξίδνπζεο εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη (γ) άρξεζηεο 

ππνδηαδηθαζίεο. Σν θξηηήξην κε ην νπνίν γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο δελ είλαη ν ηξφπνο 
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δηεμαγσγήο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, αιιά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο κε δηεμαγσγήο ηεο. Αλαιπηηθφηεξα: 

Οη ππνδηαδηθαζίεο πνπ πξνζθέξνπλ αμία αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο 

ππνδηαδηθαζίεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ έγθπξσλ αλαγθψλ 

ησλ πειαηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Αληίζεηα, νη ππνδηαδηθαζίεο κε 

πξνζδίδνπζεο αμία είλαη απηέο πνπ δε ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

αιιά ππνζηεξίδνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο ή αθφκα θαη εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο. Σέινο, 

νη άρξεζηεο ππνδηαδηθαζίεο είλαη απηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο δχν θαηεγνξίεο ππνδηαδηθαζηψλ.   

       

Σαμηλόκεζε ησλ ππν-δηαδηθαζηώλ κε βάζε 

ηνλ ηύπν δηαδηθαζίαο

Γηαδηθαζίεο 

Ππξήλα

Γηαδηθαζίεο 

Παξέρνπζεο 

Ηθαλόηεηα

Κπβεξλνύζεο 

Γηαδηθαζίεο

Γηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγνύζεο 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

ή

ή

ή

Τπν-

δηαδηθαζίεο 

πξνζδίδνπζεο 

αμία

Τπν-δηαδηθαζίεο 

κε 

πξνζδίδνπζεο 

αμία

Τπνζηεξίδνπζεο 

άιιεο δηαδηθαζίεο

Τπνδηαδηθαζίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε

Άρξεζηεο 

Τπνδηαδηθαζίεο

Τπνζηεξίδνπζεο 

Δμσηεξηθνύο 

Πεξηνξηζκνύο

Τπνδηαδηθαζίεο 

κε θαιή επίδνζε

 

ρήκα 10: Η Σαμηλφκεζε ησλ ππνδηαδηθαζηψλ 

 

πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε 

ππνδηαδηθαζίεο δελ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αθξηβψλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλνπλ νη εξγαδφκελνη αιιά ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή 

παξαηήξεζε θαη κειέηε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο  δηαδηθαζίαο πξνζπαζνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο 

θάπνηαο ππνδηαδηθαζίαο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ή ηεο έιιεηςεο ζχλδεζεο κε ηηο 

ππφινηπεο ππνδηαδηθαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηε δηαδηθαζία. ε απηέο ηηο 

«πξνβιεκαηηθέο» ππνδηαδηθαζίεο ζα δνζεί έκθαζε ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 
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λέσλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε νη λέεο ππνδηαδηθαζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο.  

 

2.4.3 ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ ΦΕΔΙΨΝ ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ππνδηαδηθαζηψλ απφ ηηο νπνίεο απαξηίδνληαη, ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ 

θιίκαθα θαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, αθνχ έρνπλ πιένλ ζηα 

ρέξηα ηνπο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο απηά πξνέθπςαλ κέρξη ην ζεκείν απηφ. 

Μπνξνχλ πιένλ λα θαηαξηίζνπλ έλα πην ιεπηνκεξή θαη πην αθξηβή πξνυπνινγηζκφ 

θαζψο θαη έλα πην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα 

επαθνινπζήζνπλ.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θιίκαθα θαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηα νπνία 

ζα πξέπεη ζίγνπξα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο γηα αλαζρεδηαζκφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία επηρείξεζε πνπ απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη 

ζηνλ ηαπηφρξνλν αλαζρεδηαζκφ πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο δηαδηθαζηψλ αληηκεησπίδεη 

ζίγνπξα πνιχ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Βέβαηα, ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ζα είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξα, αθνχ ε 

επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί πιένλ ζε λέα βάζε. 

Δπηπξνζζέησο, θαηά ην ζηάδην απηφ, ην έξγν ηεο νκάδαο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθν, αθνχ αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηεο πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ηφζν 

ε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο απέλαληη ζηνπο επφπηεο θαη ζηνλ εγέηε ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, φζν θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο φισλ 

ησλ εξγαηψλ πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηηο επηθείκελεο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο. Ο 

εγέηεο ζα πξέπεη λα ληψζεη φηη ε θάζε νκάδα αλαζρεδηαζκνχ εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ξηδηθή κεηαβνιή ηεο 

επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη φηη κε ηελ παξνρή ησλ 
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απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ νκάδα αλαζρεδηαζκνχ ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη ζηε 

κεγάιε πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θα ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο.     

 

 

ύλνςε Γηάγλσζεο Γηαδηθαζηώλ

Γηάγλσζε

Γηαδηθαζηώλ

 Απνζαθήληζε ησλ 

παξνπζώλ δηεξγαζηώλ

 Γπλαηή ηξνπνπνίεζε

Αληηθεηκέλνπ θαη Κιίκαθαο

ηνπ Έξγνπ

 Πξνζαξκνζκέλνο 

πξνγξακκαηηζκόο Έξγνπ

 “Κάηνρνο” Γηεξγαζίαο

• Καηαγεγξακκέλεο 

Γηεξγαζίεο

 Οξγάλσζε

Έξγνπ

 Πξνγξακκαηηζκόο 

Έξγνπ

    

ρήκα 11: χλνςε ηεο θάζεο ηεο Γηάγλσζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 

 

2.5 ΣΕΣΑΡΣΗ ΥΑΗ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ: ΦΕΔΙΑΜΟ ΝΕΨΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 
 

2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο, ηελ πιήξε  

αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, νη 

αξκφδηνη πξνρσξνχλ ζηνλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη 

λέεο δηαδηθαζίεο απνθηνχλ ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο. Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ, φκσο, δελ είλαη εχθνιε, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηα 

ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί. Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθξίλνληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ. 
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2.5.2  ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΨΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΛΤΕΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΨΝ    
 

ην ζεκείν απηφ νη ππεχζπλνη ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνηθίια ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

λέσλ, ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ. Λακβάλνπλ ππφςε ηνπο φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ άιινη ζπλαθείο 

νξγαληζκνί θαη πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο απφδνζεο (benchmarking). 

O ζηφρνο ηνπο δελ είλαη λα πιεζηάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ αληαγσληζηψλ αιιά λα 

νδεγεζνχλ ζε κία λέα δηαδηθαζία, ε νπνία ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηα πξνβιήκαηα 

ησλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζα δψζεη ηελ επηρείξεζε έλαλ αέξα 

πξσηνπνξίαο. ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο εμεηάδνληαη νη 

θαηλνχξηεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.   

Η κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ αληαγσληζηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ θιάδνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε νξηζκέλσλ 

ππνδεηγκάησλ, ε απφδνζε ησλ νπνίσλ είλαη απνδεδεηγκέλε. Μειεηψληαη νη ζπλζήθεο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ 

ηελ εθαξκνγή απηή. Αθνινπζνχλ νξηζκέλα ζχληνκα παξαδείγκαηα. 

Δίλαη πηζαλφ νη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα δηαγλψζνπλ φηη ε 

επηρείξεζε πάζρεη απφ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, πςειά πάγηα θφζηε θαη πςειά θφζηε 

ζπλαιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα απνθαζίζνπλ λα εθαξκφζνπλ ην 

κνληέιν ηεο κεηαηφπηζεο κέξνπο ηεο εξγαζίαο ζηελ έδξα ηνπ πειάηε. Ωο 

απνηέιεζκα, ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα βειηησζεί, αθνχ ε δηαδηθαζία ζα 

γίλεη πην ζχληνκε, νη αλάγθεο ζπληνληζκνχ ζα ειαηησζνχλ θαη θαη’ επέθηαζε ηα 

πάγηα θφζηε ζα είλαη ρακειφηεξα. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηεί κε κεγάιε επηηπρία 

ε γλσζηή εηαηξεία επίπισλ ΙΚΔΑ, ε νπνία έρεη κεηαζέζεη ην θνκκάηη ηεο 

ζπλαξκνιφγεζεο ησλ επίπισλ ζηνλ πειάηε, κε απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηε γξακκή 

παξαγσγήο αθαηξψληαο ηε γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο  αιιά θαη ηνλ απαηηνχκελν 

ρψξν απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Έλα αθφκα παξάδεηγκα εθαξκνγήο απνδεδεηγκέλνπ ππνδείγκαηνο είλαη ην 

εμήο: Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο δε κπνξνχλ εχθνια λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 
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ησλ πειαηψλ ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηνί επηζπκνχλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ 

ιακβάλνπλ λα έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ. Δίλαη πηζαλφ λα 

κε κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο γηα λα πξνβνχλ ζηηο 

απαξαίηεηεο κεηαβνιέο, κε απνηέιεζκα λα αζεηνχλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο πξνο ηνπο 

πειάηεο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη 

λα εθαξκφζεη ην ππφδεηγκα ηεο αλαβνιήο ηεο ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξντφληνο. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα απηφ, ε επηρείξεζε δηαζέηεη 

έλα βαζηθφ κνληέιν πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ην νπνίν φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα κεηάιιαμεο ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

πάλσ ζην νπνίν γίλνληαη θάζε θνξά νη θαηάιιειεο πξνζζήθεο έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ.  

 

2.5.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΒΕΛΣΙΣΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΨΝ ΝΕΨΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ  
 

  Σε δηαηχπσζε δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ αθνινπζεί ε δηχιηζε ησλ 

πξνηάζεσλ  θαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Γηα λα νδεγεζνχλ ζηε ζσζηφηεξε 

επηινγή, νη ππεχζπλνη ζπγθξίλνπλ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα δηαδηθαζία θαη πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη θάζε κία απφ απηέο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ πνπ έζεζε θαηά ηε θάζε ηεο 

έλαξμεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Δπηπξνζζέησο, ειέγρνπλ ηε ζπκβαηφηεηα ησλ 

πξνηάζεσλ γηα ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επηρείξεζε, αθνχ ζε θακία πεξίπησζε ε λέα δηαδηθαζία πνπ 

ζα ζρεδηαζηεί δε ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε θάπνηα απφ ηηο ππάξρνπζεο 

δηαδηθαζίεο ή λα δεκηνπξγεί επαλαιήςεηο θαη πνιππινθφηεηα. Μεγάιε βνήζεηα 

παξέρνπλ θαη ηα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο, ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ επηρείξεζε λα δνθηκάζεη εηθνληθά ηελ θάζε επηινγή.  

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή δχλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζπκβαηφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο κε ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ππάξρνπλ βαζηά ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ θαη κέζα 

ζε θάζε πθηζηάκελε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία θαη ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο 
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ηεο. ηφρνο ηεο νκάδαο αλαζρεδηαζκνχ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία λέα, βειηησκέλε 

δηαδηθαζία, ε νπνία, φκσο, δε ζα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο. Βέβαηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη πεπνηζήζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα θαη δελ επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα πξνβεί ζε ζεακαηηθέο βειηηψζεηο 

πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα παξνπζηάζεη έλα λέν πξφζσπν θαη λα θπξηαξρήζεη, είλαη 

πηζαλφ ε νκάδα αλαζρεδηαζκνχ λα πξνζπαζήζεη λα ηηο αληηζηξέςεη ή λα ηηο 

θαηαξγήζεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηβεβαηψλνπλ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζε «ζεκειηψδε αλαζεψξεζε» ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα λα νδεγεζνχλ ζε κία επηηπρεκέλε 

επηινγή, νη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ 

ηίζεληαη θαη πεξηνξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Τπάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ε νκάδα 

αλαζρεδηαζκνχ λα παξνπζηάδεη κεησκέλε απηνπεπνίζεζε κε απνηέιεζκα λα 

απνξξίπηεη θάπνηα ξηδνζπαζηηθή επηινγή, πηνζεηψληαο θάπνηα άιιε, ε νπνία κνηάδεη 

επθνιφηεξε αιιά δελ είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. Αθφκα, 

είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ππνηίκεζε ησλ ηδεψλ θάπνησλ κειψλ θαη 

επηινγή θάπνηαο ιηγφηεξν θαηάιιειεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. 

 

2.5.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ  

 

Η ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν 

βαζηθφηεξν ιάζνο πνπ δηαπξάηηνπλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη φηη 

πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο απιψο γηα λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Κάηη ηέηνην, 

φκσο, κπνξεί λα παξεκπνδίζεη νιφθιεξν ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, αθνχ ν ζθνπφο 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη ε θαηλνηνκία, ε παξαβίαζε παιαηψλ θαλφλσλ θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Hammer, ν 

αλαζρεδηαζκφο δελ είλαη «ε αζθαιηφζηξσζε ησλ κνλνπαηηψλ ησλ αγειάδσλ». Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλαηξεπηηθή δχλακε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία βνεζά 

λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί. Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο 
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θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξέπεη λα 

απνηειεί έλα απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο.  

Η πιεξνθνξηθή ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ
22

. Καηά ηε 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εμήο:  

 

 Μπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

εξγαιείσλ project management. Σα εξγαιεία απηά βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη  

ηε δφκεζε ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε απξφνπησλ 

γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζρεδηαζηηθήο πξνζπάζεηαο. 

Δπίζεο, επηηξέπνπλ ηνλ παξάιιειν αλαζρεδηαζκφ πεξηζζφηεξσλ απφ κία 

δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο εηδηθψλ ζπζηεκάησλ. Η ειεθηξνληθή 

ηερλνινγία ζπκβάιεη ζηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Η ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ζηνηρείσλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αλαζρεδηαζηνχλ αιιά θαη γηα ηελ επηινγή ηεο 

βέιηηζηεο πξφηαζεο γηα αλαζρεδηαζκφ. Μεηά ηελ επηινγή ηεο λέαο, αλαζρεδηαζκέλεο  

δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεηε ε εθ λένπ δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ε 

ζέζπηζε δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ην ινγηζκηθφ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ηε δεκηνπξγία πξνζνκνηψζεσλ θαη κνληέισλ λέσλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 Η ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, αθνχ επηηξέπεη ζε 

πνιιά άηνκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηαπηφρξνλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαιείθνληαη πεξηηηέο δηαδηθαζίεο φπσο ε ελαιιαγή θαη ε κεηαθνξά εγγξάθσλ 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο, επηηξέπεη ηελ επξεία 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ παιαηφηεξα ήηαλ πξνζηηέο κφλν ζηε δηνίθεζε, 

παξέρνληαο ζηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηψηεξσλ ηεξαξρηθψλ ζηξσκάησλ λα 

                                                           
22

 Mohsen Attaran, “Exploring the relationship between information technology and business process 
reengineering” , Information and Management 41, 2004, pp.585-596    
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πξνρσξνχλ ζηελ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ 

ηε ζηηγκή πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη. 

 Η ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηεινχλ κέιε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. Αθφκα, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ είηε ζπγθεληξσηηθφ είηε απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

δηνίθεζεο είηε θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ δχν, αθνχ ηα θεληξηθά γξαθεία θαη ηα ηνπηθά 

γξαθεία κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ίδηα δεδνκέλα θαη κάιηζηα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

 Η ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηνλ αλαζρεδηαζκφ. Η 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ρηίζνπλ κία 

βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ζα αλαιχνληαη ηα παξάπνλά ηνπο θαη ζα εξεπλψληαη 

ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο.   

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη μεθάζαξνο ν ζπνπδαίνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

πιεξνθνξηθή ηερλνινγία ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε νκαιή δηνρέηεπζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα δνκεζεί έλα 

πιεξνθνξηθφ κνληέιν γηα ηε δηαδηθαζία απηή, ην νπνίν απνηειεί ην πξψην βήκα γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα παξέρεη ηθαλφηεηα γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο. χκθσλα κε ηνπο Robert Pellerin θαη Pierre Hadaya
23

, νη δχν έλλνηεο 

είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 

παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

επηηεπγκάησλ ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο (φπσο ηα πξνγξάκκαηα ERP) ζε φιεο 

ηηο θαηαμησκέλεο ζρνιέο δηνίθεζεο.                         

      

                                                           
23

 Robert Pellerin, Pierre Hadaya, “Proposing a new framework and innovative approach to teaching 
BPR and ERP implementation concepts”, Journal of Information Systems Education, Vol.19 (1)    
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2.5.5 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 
 

Αθνχ θαζνξίζνπλ ηε κνξθή ηεο λέα δηαδηθαζίαο, νη νξακαηηζηέο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ. Ο φξνο «ππνδνκή» αλαθέξεηαη ζην 

βαζηθφ ππφβαζξν πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ε λέα δηαδηθαζία. 

Πεξηιακβάλεη πνηθίιεο ζπληζηψζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

 Θέζεηο εξγαζίαο (Jobs), πξνζσπηθφ θαη νξγαλσηηθή δνκή πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε 

ζεψξεζε ηεο δηεξγαζίαο θαη φρη ζηε ιεηηνπξγηθή ζεψξεζε. Η νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

ζα πξέπεη λα κεηαβιεζεί αηζζεηά. 

 πζηήκαηα Γηνίθεζεο θαη ζρεδηαζκφο ακνηβψλ πνπ αληακείβνπλ θαη 

αλαγλσξίδνπλ ην πξνζσπηθφ κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ νκαδηθή 

(ζπιινγηθή) εξγαζία (teamwork) 

 Αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζπλεπείο κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ,  ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ (risk – taking) θαη ηελ επηζπκία γηα κάζεζε  

 Καηάιιειε  πιεξνθνξηθή ηερλνινγία 

 Καηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο 

 

πληζηώζεο ηεο Τπνδνκήο

Σερλνινγία, 

Δμνπιηζκόο θαη 

Δγθαηαζηάζεηο

Δπηρεηξεζηαθή 

Γηαδηθαζία

Θέζεηο Δξγαζίαο, 

Ηθαλόηεηεο 

(δεμηνηερλίεο – skills) 

θαη Οξγαλσηηθή Γνκή

Αμίεο θαη 

Πεπνηζήζεηο

πζηήκαηα 

Γηνίθεζεο

 

ρήκα 12: Οη ζπληζηψζεο ηεο Τπνδνκήο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε 
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πσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, νη ζπληζηψζεο ηεο 

ππνδνκήο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε παξνπζία φισλ ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δίλαη πηζαλφ ε επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζε κεηαβνιή νπνηαζδήπνηε 

απφ απηέο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη 

δελ εκπνδίδνπλ ηηο επεξρφκελεο κεηαβνιέο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη απφ απιέο ζε 

πνιπδηάζηαηεο. Αθφκα, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο κπνξεί λα παχεη λα είλαη θαζαξά 

ηεξαξρηθφ κε ην manager λα αλαιακβάλεη ζέζε πξντζηακέλνπ θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε 

πεξηζζφηεξν νκαδηθφ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φια ηα επίπεδα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ηεο λέαο  δηαδηθαζίαο θαη γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, θαηαζθεπαζηεί ην πιεξνθνξηθφ κνληέιν θαη νξηζηεί ε 

θαηάιιειε ππνδνκή, ε επηρείξεζε πξνρσξά ζε κία εθηεηακέλε αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο αλαθέξνληαη πξψηα ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη έπεηηα ζηνλ εγέηε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο, αθνχ ηα 

εγθξίλεη, δίλεη εληνιή γηα ην πέξαζκα ζηελ επφκελε θάζε πνπ αθνξά ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο. 

   

ύλνςε ρεδηαζκνύ Νέσλ Γηαδηθαζηώλ

ρεδηαζκόο 

Νέαο 

Γηεξγαζίαο

 ρεδηαζκόο Νέαο 

Γηεξγαζίαο

 Νέα Τπνδνκή

 Αλάιπζε 

Κόζηνπο/Χθειεηώλ

 Πιεξνθνξηθό Μνληέιν

 Απνζαθήληζε ησλ 

παξνπζώλ Γηεξγαζηώλ

• Γπλαηή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Αληηθεηκέλνπ θαη Κιίκαθαο    

Έξγνπ

 Πξνζαξκνζκέλνο 

πξνγξακκαηηζκόο ηνπ 

Έξγνπ

 

ρήκα 13: χλνςε ηεο 4
εο

 θάζεο ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 
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2.6 ΠΕΜΠΣΗ ΥΑΗ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ: Ο ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ 

ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

 

2.6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

Μέρξη ην ζεκείν απηφ ε νκάδα αλαζρεδηαζκνχ έρεη νινθιεξψζεη έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηεο. Αθνινπζεί, φκσο, ην εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο λέαο ζρεδίαζεο. Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο δε 

δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζηε θάζε απηή, αθνχ πηζηεχνπλ πσο είλαη 

επθνιφηεξε απφ ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δελ θξχβεη θηλδχλνπο. Αθφκα, νη De 

Feo θαη Alexander
24

 αλαθέξνπλ φηη πνιιέο θνξέο ν κεηαζρεκαηηζκφο κίαο 

επηρείξεζεο απνηπγράλεη γηαηί πνιινί ζεσξνχλ φηη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη 

πνιχ ιηγφηεξε αίγιε απφ ηελ ηππνπνίεζή ηεο, άιινη ηελ παξαβιέπνπλ εμαηηίαο ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα ην θάλεη, ελψ άιινη δε γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο 

πεξηιακβάλεη, πνπ μεθηλά θαη πνχ ζηακαηά. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα βήκαηα ηα νπνία λα εγγπψληαη κία 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε, 

επηζθηάδνληαο ηε ζεακαηηθή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη ηφζν νη ππεχζπλνη φζν θαη φινη 

νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο λα εξγαζηνχλ ζθιεξά, κε κεζνδηθφηεηα θαη ππνκνλή, 

μεπεξλψληαο φια ηα εκπφδηα πνπ είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ. 

 

2.6.2 Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
 
 

Γηα λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ε επηηξνπή ειέγρνπ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηεο θάζε δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαπηχμνπλ κία 

ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πεξηέρεη ηα βήκαηα πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ, ηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε βήκα θαη 

έλα ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα αλαθέξεη κέρξη πφηε ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε θάζε 
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Excellence, 2001, pp.4 
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ελέξγεηα. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κειεηψληαη νη σθέιεηεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ θάζε αιιαγή θαζψο θαη ηα επηθίλδπλα ζεκεία, έηζη ψζηε λα 

απνθαζηζηεί κε πνηα ζεηξά ζα εθηειεζηνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

Παξφιν πνπ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα 

κία επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο, ν Michael K. Allio
25

 ζε άξζξν ηνπ 

θάλεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ εθαξκνγή κίαο 

λέαο ζηξαηεγηθήο. Αξρηθά, αλαθέξεη φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιή, έηζη ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή απφ φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε λέα δηαδηθαζία. Δπηπξνζζέησο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

έρεη αλαπηχμεη έλα εληαίν ιεμηιφγην θαη έλα θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηά ηεο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ζπλελλφεζεο, πξνζηξηβέο θαη παξεμεγήζεηο πνπ ζα παξεκπνδίζνπλ ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί ε ιεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή ηνλ θαζεθφλησλ ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαη ηεο θάζε νκάδαο, αθνχ ε 

εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο απνηειεί νκαδηθή δνπιεηά. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε πθηζηάκελνπ, ε επηηξνπή ειέγρνπ ζπγθαιεί 

ζπλειεχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηεο νπνίεο ηνπο παξέρεη 

θίλεηξα θαη επηπιένλ ακνηβέο αλάινγα κε ηελ απφδνζή ηνπο. Δπίζεο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ε επηρείξεζε λα έρεη ζέζεη πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη λα εμεηάδεη θαηά πφζν 

ηνπο επηηπγράλεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο. Οη ζηφρνη απηνί 

ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν βξαρππξφζεζκνη, φζν θαη καθξνπξφζεζκνη έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ.  

Αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη λα απνθαζίδεη αλ ε 

πινπνίεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα είλαη ζπληξέρνπζα, ζηαδηαθή ή θιηκαθνχκελε. Πην 

αλαιπηηθά, ε ζπληξέρνπζα πινπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή φισλ 

ησλ αιιαγψλ θαη ηνλ παξάιιειν αλαζρεδηαζκφ πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο δηεξγαζηψλ 

πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζε φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο πεξηνρέο. Η επηινγή απηή 

παξνπζηάδεη πςειή επηθηλδπλφηεηα, αθνχ δελ παξέρεη ζηηο νκάδεο αλαζρεδηαζκνχ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπλ μερσξηζηά ηηο επηπηψζεηο ηηο θάζε κεηαβνιήο θαη λα 
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 Michael K. Allio, “A short, practical guide to implementing strategy”, The Journal of Business 
Strategy, 2005, pp.12  
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ζεκεηψζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Ο βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο κεηψλεηαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ε εθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αλαιχεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα). Η ζηαδηαθή πινπνίεζε πξνυπνζέηεη ηε ζηαδηαθή 

εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε πξψηα λα 

γίλνληαη εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο , λα 

κειεηψληαη νη ζπλέπεηεο, ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαη ηα ιάζε πνπ έγηλαλ θαη έπεηηα λα 

ππάξρεη ζπλέρεηα γηα αλαζρεδηαζκφ ζε θάπνηα άιιε επηρεηξεζηαθή πεξηνρή. Βέβαηα, 

είλαη θαλεξφ φηη κέζσ ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

κεηψλνληαη νη θίλδπλνη γηα απνηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη θαηάξξεπζε 

ηεο επηρείξεζεο. Μία άιιε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ε νπνία είλαη ελδηάκεζε ησλ δχν 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ θαη ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο 

είλαη ε θιηκαθνχκελε πινπνίεζε. Η θιηκαθνχκελε πινπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζηαδηαθή πινπνίεζε κε θάπνηα επηθάιπςε κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πεξηνρψλ.     

Δίλαη, επίζεο, ρξήζηκν λα ηεξείηαη θάπνην αξρείν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε 

πξφνδνο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Πέξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εθηειέζηεθε ε θάζε κεηαβνιή, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν αληαπφθξηζεο 

ησλ πειαηψλ ζηηο κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Σν αξρείν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα γηα έιεγρν θαη γηα εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ πνπ ίζσο γίλνπλ 

έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζε κία κειινληηθή πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ. 

 

2.6.3 Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

πσο γίλεηαη ζαθέο απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη απιή ππφζεζε. Αληηζέησο, 

παξνπζηάδεη κεγάιε δπζθνιία θαη επηθηλδπλφηεηα, ζέηνληαο ζε θίλδπλν νιφθιεξν ην 

έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. ε κία πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ παξάιιειε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ε επηηξνπή ειέγρνπ θαη νη ππεχζπλνη 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηφρνο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθαξκνζηνχλ 

δνθηκαζηηθά  νη λέεο δηαδηθαζίεο ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, λα κειεηεζεί ε 
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πξφνδνο θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα πξηλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζε 

νιηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

επηιεγεί θάπνηα πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο ε νπνία λα είλαη βιέπεη ζεηηθά ηηο 

επεξρφκελεο αιιαγέο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηα απνδερηεί. Δπίζεο, ε πεξηνρή απηή 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθήζεη φιεο ηηο φςεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο 

θαζψο θαη λα θαηαγξάςεη θαη λα κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ζα πξέπεη θαη πάιη 

λα θαζνξηζηνχλ νη επηδησθφκελνη πνζνηηθνί ζηφρνη, λα νξηζηεί ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο θαη λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα ζηνπο εξγαδφκελνπο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πηινηηθνχ γίλεηαη αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη νη νκάδεο 

αλαζρεδηαζκνχ πξνζπαζνχλ λα αληιήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε 

λα είλαη έηνηκεο λα αληηκεησπίζνπλ θάζε πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο. Έπεηηα, ελεκεξψλνληαη ε επηηξνπή 

ειέγρνπ θαη ν εγέηεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη λα απνθαζίζνπλ 

αλ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε αλαζρεδηαζηηθή πξνζπάζεηα θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί 

φιε ε επηρείξεζε ή αλ ζα πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο.  

 

 

2.6.4 Η ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ  

 

Η δηαδηθαζία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία. Οη αιιαγέο 

πνπ επέξρνληαη είλαη κεγάιεο ζε έθηαζε, γεγνλφο ην νπνίν πξνβιεκαηίδεη θαη 

δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία ζηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πνιιέο θνξέο ηα επεξγεηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δε γίλνληαη 

θαλεξά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Οη νκάδεο αλαζρεδηαζκνχ δε ζα πξέπεη λα κε 

βηάδνληαη λα θξίλνπλ ην απνηέιεζκα αιιά, αληίζεηα, ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο φπσο απηνχ πνπ αθνινπζεί, ζην νπνίν ζα 

αληηθαηνπηξίδνληαη νη δηάθνξεο κεηαβνιέο ζην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ζε 

ζπλάξηεζα κε ην ρξφλν.  
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Ο ηόρνο είλαη λα θηλεζεί ν θαζέλαο κέζα ζηελ θακπύιε εύθνια θαη 

γξήγνξα
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ρήκα 14: Η ζηαδηαθή κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο. 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, είλαη ινγηθφ αξρηθά νη 

εξγαδφκελνη λα εθπιήζζνληαη απφ ηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο λα πξνβεί ζε ηφζν 

δξαζηηθέο θαη ξηδηθέο αιιαγέο. Αθνινπζεί κία πεξίνδνο άξλεζεο θαη αληίζηαζεο ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο, αθνχ δπζθνιεχνληαη λα απαιιαγνχλ απφ ηηο παιηέο 

ηνπο ζπλήζεηο θαη πεπνηζήζεηο ελψ παξάιιεια καζηίδνληαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

επηθξαηεί ζηηο ηάμεηο ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο παξαηεξείηαη αηζζεηή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

αθνχ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί φιν απηφ ην θιίκα ησλ αληηδξάζεσλ. ηαδηαθά, 

θαζψο αξρίδνπλ λα γίλνληαη θαλεξέο νη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη κέζσ ησλ λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νη εξγαδφκελνη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ηελ επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν απηή, μεθηλνχλ λα απνδέρνληαη 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Η 

παξαγσγηθφηεηα ζηακαηάεη λα κεηψλεηαη, αθνχ νη αληηδξάζεηο παχνπλ λα πθίζηαληαη 

θαη μεθηλά κία λέα επνρή γηα ηελ επηρείξεζε. Αθνινπζεί κία πεξίνδνο δηεξεχλεζεο 

θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ηεξαξρηθφ επίπεδν 

ζην νπνίν αλήθνπλ, επηρεηξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα νθέιε πνπ επέξρνληαη γηα ηνπο 

ίδηνπο θαη ηελ επηρείξεζε απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο δηαδηθαζίεο. ηε θάζε απηή ε 

παξαγσγηθφηεηα αξρίδεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά.  ηγά-ζηγά, νη λέεο δηαδηθαζίεο 

απνηεινχλ πιένλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νπφηε αθηεξψλνληαη ζε 
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απηέο θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο εθηειέζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν έηζη ψζηε λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξεηαίξσ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε πεξίνδνο απνηειεί ηελ πεξίνδν ηεο 

δέζκεπζεο. Σν ηειηθφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία 

εθαξκνγήο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. ε πεξίπησζε πιήξνπο νινθιήξσζεο, ζα θπκαίλεηαη 

ζίγνπξα ζε πςειφηεξα επίπεδα, αλ ε νινθιήξσζε είλαη κεξηθή ζα είλαη πεξίπνπ ζηα 

ίδηα επίπεδα, ελψ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζα κεησζεί αηζζεηά, αθνχ ε επηρείξεζε ζα 

δηαλχεη κία πεξίνδν θξίζεσο.   

 

  

ύλνςε Μεηαζρεκαηηζκνύ Δπηρείξεζεο

Μεηαζρεκαηηζκόο

Δπηρείξεζεο

 Χθέιεηεο Πηινηηθνύ

 Απνπεξάησζε

Τινπνίεζεο

 ρεδηαζκόο Νέαο Γηεξγαζίαο

 Νέα Τπνδνκή

 Αλάιπζε Κόζηνπο/Χθειεηώλ

 Πιεξνθνξηθό Μνληέιν

 

ρήκα 15: χλνςε ηεο 5
εο

 θάζεο ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

 

2.7 ΕΚΣΗ ΥΑΗ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ: ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΡΚΟΤ ΒΕΛΣΙΨΗ 

 

ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ πξνρσξνχζε ζηαδηαθά 

κέρξη νη αξκφδηνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ λα 

θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζηνλ πιήξε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο δελ απνηειεί ην ηέικα ηεο αλαζρεδηαζηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Σν ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα δπλακηθφ θαη ν 

κφλνο ηξφπνο λα επηβηψζεη κία επηρείξεζε θαη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή είλαη λα 
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απνθηήζεη επειημία θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη κε επηηπρία ζηηο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.  

ηαλ ιακβάλεη ηελ απφθαζε λα πξνβεί ζε αλαζρεδηαζκφ, ε επηρείξεζε 

νπζηαζηηθά θάλεη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ έρεη αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Απηφ, φκσο, δελ ηελ εμαζθαιίδεη επ’ άπεηξνλ. Γηα λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε 

ηεο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ην νπνίν ζα 

ηεο επηηξέπεη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο κεηαβνιέο θάζε θνξά πνπ  

παξνπζηάδεηαη αλάγθε ή εκθαλίδεηαη κία λέα απεηιή ζην πξνζθήλην. Γηα λα επηθέξεη, 

ινηπφλ, αθφκα ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα, ε κέζνδνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο. 

 

Απνδνηηθόηεηα κεηά από ηνλ Αλαζρεδηαζκό 

ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ

Υσξίο δηαξθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ

Με δηαξθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ

Αλαζρεδηαζκόο

Σξέρνπζα 

Απνδνηηθόηεηα

Σξέρνπζα 

Απνδνηηθόηεηα Αλαζρεδηαζκόο

Αλαζρεδηαζκόο

Υξόλνο

Υξόλνο

Αλαζρεδηαζκόο

Αλαζρεδηαζκόο

 

ρήκα 16: Η επίδξαζε ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

 

 πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο είλαη ινγηθφ κεηά απφ ηελ παξέιεπζε νξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα επέξρεηαη κία 

θάκςε ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Κάζε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη εθ λένπ ν 

αλαζρεδηαζκφο ε απνδνηηθφηεηα απμάλεηαη ζηαδηαθά, σζηφζν ε αλνδηθή πνξεία ηεο 

δελ είλαη ζπλερφκελε. Γηα λα απνθχγεη ηε θζνξά θαη ηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, 
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ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο έλα κεραληζκφ δηαξθνχο 

βειηίσζεο. Ο αλαζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη κία απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηεο θαη λα 

είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο. Σν ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αλεμάξηεηα κε ην ηεξαξρηθφ επίπεδν ζην νπνίν αλήθεη, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί πιήξσο ηελ αλάγθε γηα δηαξθή αλαζρεδηαζκφ θαη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

θαηάξηηζε ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα δηαξθνχο βειηίσζεο θαη 

δηαξθνχο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ. 

 

 Δπζηαζήο, ηθαλή θαη

επέιηθηε δηαδηθαζία

 Χθέιεηεο Πηινηηθνύ

 Απνπεξάησζε 

Τινπνίεζεο

ύλνςε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηώλ θαη 

Γηαδηθαζίαο ηαδηαθήο Βειηίσζεο

ύζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Γηαδηθαζηώλ 

θαη Γηαδηθαζία 

ηαδηαθήο 

Βειηίσζεο

 

ρήκα 17: χλνςε ηεο 6
εο

 θάζεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ  

 

ην ζεκείν απηφ ε αλάιπζε ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηρεηξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ ηε κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ 

πνξεία πνηθίια πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, ηα νπνία ζέηνπλ ζε θίλδπλν νιφθιεξε 

ηελ αλαζρεδηαζηηθή πξνζπάζεηα αιιά θαη ηελ επηβίσζή ηνπο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Η ΦΕΗ ΣΟΤ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟΤ ΜΕ ΑΛΛΕ 

ΜΕΘΟΔΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

3.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Πνιιέο θνξέο, ε κέζνδνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζπγρέεηαη κε άιιεο, παξεκθεξείο κεζφδνπο εηαηξηθήο αιιαγήο. Οη 

κέζνδνη απηέο, παξά ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ,  έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθαξκνγήο θαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα απηφ ην ιφγν, ζην ζεκείν απηφ, κεηά ηελ αλαιπηηθή επεμήγεζε 

ηνπ νξηζκνχ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνεγήζεθε,  

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε ζχληνκε επεμήγεζε 

νξηζκέλσλ απφ ηηο θπξηφηεξεο απφ ηηο κεζφδνπο απηέο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε 

είδνπο ζχγρπζε.  

Πην αλαιπηηθά, ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη νη νξηζκνί θαη θάπνηεο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεζφδνπο ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο (corporate 

restructuring), ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (total quality management) θαη ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο (reinventing) θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηε 

κέζνδν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα ηνληζηνχλ 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ απηψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί εμαξρήο φηη 

φιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ management αιιειεπηθαιχπηνληαη, κε απνηέιεζκα ηα 

φξηα λα κελ είλαη πάληνηε μεθάζαξα. Πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, αθνχ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε πεξίπησζε κίαο ειιεληθήο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ  ζην ηέηαξην θεθάιαην  ε 

πεξίπησζε κίαο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, 

έηζη ψζηε λα γίλεη θαλεξφ πψο νη δχν κέζνδνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πψο 

κπνξνχλ λα αιιεινζπκπιεξσζνχλ.     
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3.2 ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΚΑΙ 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ (CORPORATE RESTRUCTURING) 

 

3.2.1 ΟΡΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ 

  

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, 

έηζη ψζηε ε έλλνηά ηεο λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή.  

 Οη Heugens P. θαη Schenk H.
26

 αλαθέξνπλ φηη ε εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε κπνξεί λα 

νξηζηεί σο κία κεγάιε αιιαγή ζηε δηάξζξσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε κία άιιε αιιαγή ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. 

Πξφθεηηαη γηα έλα γεληθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεη απφ ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ζπκκαρίεο κέρξη εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.   

 

 χκθσλα κε ηνλ Donald DePamphilis
27

, σο εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε (corporate 

restructuring) αλαθέξνληαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ επέθηαζε ή ηε 

ζπξξίθλσζε κίαο επηρείξεζεο ή ηε ή ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ ή ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δνκήο.  

 

 Οη Edward Bowman θαη Harbir Singh ζε άξζξν ηνπο
28

 ηνλίδνπλ φηη ε 

αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη σο ε νπζηαζηηθή θαη ζπλερφκελε ζεηηθή 

αιιαγή ζηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. θνπφο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ εζφδσλ 

κε ηα έμνδα (εηζξνέο - εθξνέο), κεηψλνληαο ηα θφζηε θαη κεηαζέηνληαο ηηο 

πιεξσκέο, ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε πψιεζε ησλ παγίσλ γηα ξεπζηνπνίεζε. 

Πεξηιακβάλεη κία πνηθηιία ζπλαιιαγψλ φπσο: 

 Πψιεζε ησλ ηκεκάησλ κίαο επηρείξεζεο 

 Δμαγνξά κίαο επηρείξεζεο 

                                                           
26

 Heugens P. , Schenk H., “Rethinking Corporate Restructuring” Journal of Public Affairs, 2004, Vol. 4 
pp. 87-101 
   
27

 DePamphilis D.M. “Mergers, Acquisitions and other Restructuring Activities: An Integrated 
approach to process, tools, cases and solutions” 2

nd
 edition, Academic Press, 2003    

 
28

 Bowman Edward, Harbir Singh, “Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm”, Strategic 
Management Journal, Vol.14, Special Issue: Corporate Restructuring  
 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 78 

 

 Αιιαγή ζηελ θεθαιαηαθή δνκή κε ηελ παξνρή κεηνρψλ γηα εμφθιεζε 

κεγάινπ κέξνπο ησλ ρξεψλ 

 Αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο  

 Μία ζεηξά αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ – πσιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο λένο ζρεκαηηζκφο ηκεκάησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε 

 Αιιαγή ζηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε νπνία κπνξεί λα αιιάμεη είηε γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, είηε γηα λα αγνξάζνπλ απφ 

επελδπηέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο, είηε γηα λα πιεξψζνπλ κεξίζκαηα   

   

Γεληθά, νη  θχξηνη ζηφρνη ηεο αλαδηάξζξσζεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο, ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο θαη γεληθφηεξα ε αχμεζε ηνπ 

πινχηνπ ησλ κεηφρσλ. 

 

3.2.2 ΚΤΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΔΗΓΟΤΝ Ε ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ 

 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηα ζηειέρε κίαο επηρείξεζεο ζηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο γηα εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε είλαη ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθνί φζν 

θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο έλα απφ ηα παξαθάησ 

πξνβιήκαηα: 

 Η επηρείξεζε εκθαλίδεη απμεκέλεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

 Η επηρείξεζε αληαπεμέξρεηαη κε κεγάιε δπζθνιία ζηηο ππνρξεψζεηο ηηο απέλαληη 

ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ή δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο 

απηέο. 

 Οη πιεξσκέο ησλ θφξσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ απνηεινχλ πξφβιεκα γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 εκαληηθά έξγα πνπ αλέιαβε λα δηεθπεξαηψζεη ε επηρείξεζε παξνπζίαζαλ 

απμεκέλεο δεκίεο. 

 Η επηρείξεζε παξνπζηάδεη κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, αθνχ ηφζν νη δαλεηζηέο 

φζν θαη νη πξνκεζεπηέο δελ δείρλνπλ πίζηε ζε απηήλ. 
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Πέξα απφ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε, ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη 

εμαηηίαο θάπνησλ απφ ηνπο παξαθάησ κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ιφγνπο: 

 

 Καινί θαη καθξνρξφληνη πειάηεο ζηακαηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ 

επηρείξεζε. 

 Μεγάινο αξηζκφο πειαηψλ παξαπνληέηαη φηη ηα αηηήκαηά ηνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη 

επαξθψο. 

 Δξγαδφκελνη κε κεγάιε απνδνηηθφηεηα θαη απμεκέλα πξνζφληα εγθαηαιείπνπλ 

ηελ επηρείξεζε. 

 Η δηνίθεζε δε ιεηηνπξγεί νκαδηθά, αιιά ππάξρνπλ έληνλεο πξνζηξηβέο θαη 

δηαθσλίεο. 

 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φηη δχν ή πεξηζζφηεξνη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ιφγνη θαη κία επηβεβαίσζε κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζαθή έλδεημε γηα αλάγθε αλαδηάξζξσζεο 

κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ.  

 

Δπίζεο, πέξα απφ φζνπο ιφγνπο έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο, νξηζκέλνη 

αθφκα ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζεκάδη γηα ηελ αλάγθε εηαηξηθήο 

αλαδηάξζξσζεο είλαη θαη νη παξαθάησ: 

 Η επηρείξεζε εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθά θέξδε αιιά είλαη εμαξηεκέλε απφ ιίγνπο, 

κεγάινπο πειάηεο  

 Οη πειάηεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

πξνηίζεληαη λα ζηακαηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία. 

 

Αθφκε, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε θαζίζηαηαη 

αλαγθαία φηαλ νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ
29

: 

 Σελ αλάγθε λα ζπξξηθλψζνπλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζε κία 

πξνζπάζεηα αλάθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

                                                           
29

 Hoskisson R.O., Turk T.A., “Corporate Restructuring: Governance and control limits of the internal 
capital market”, The Academy of Management Review, 1990, Vol.15, pp. 459-477 
  



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 80 

 

 Σελ επθαηξία λα αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν κίαο εηαηξίαο ή λα ζπγρσλεπζνχλ ψζηε 

λα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα θαη ζπλέξγηεο. 

 Σελ αλάγθε αλάθηεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ειέγρνπ θαη επαλαθνξάο ηεο 

απνιεζζείζαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ειέγρνπ.  

 Σελ αλάγθε πην εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, γηα ηηο αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.   

 

3.2.3 ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ  

 

 ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

 Λεηηνπξγηθή Αλαδηάξζξσζε (Operational / Portfolio Restructuring) 

  

Η Λεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

ζρεκαηηζκφ ησλ ηκεκάησλ κίαο επηρείξεζεο θαη ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα εθθξάδεηαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο κέζσ ηεο απφθηεζεο  άιισλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ (takeovers, 

mergers, acquisitions), κέζσ ηεο νιηθήο ή κεξηθήο πψιεζεο εηαηξεηψλ ή γξακκψλ 

παξαγσγήο θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπξξίθλσζεο (downsizing) κε ην θιείζηκν 

δεκηνγφλσλ ή κε ζηξαηεγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, ε ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε δελ 

απνθέξεη ζηελ επηρείξεζε ζεκαληηθά θέξδε απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (Jensen 

& Ruback, 1983
30

, Bradley, Desai, Kim, 1983
31

). Έρεη παξαηεξεζεί , φκσο, φηη φηαλ 

εμαγνξάδεηαη κία επηρείξεζε κε ην ίδην ή κε ζρεηηθφ αληηθείκελν, ηφηε ν 

                                                           
30 Jensen M., Ruback R., “The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence”, Journal of 

Financial Economics, 1983, Vol. 11, pp. 5-50   

31
Bradley M., Desai A., Kim E., “The rationale behind interfirm tender offers : Information or 

synergy?”, Journal of Financial Economics, 1983, Vol.11, pp. 183-206 
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ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο ηεο επηρείξεζεο- αγνξαζηή κεηψλεηαη (Chatterjee 198, 

Lubatkin 1987, Singh & Montgomery 1987). Αλ ε εμαγνξά ζπλδπαζηεί θαη κε ηηο 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο, φπσο αιιαγέο ζηε δηνίθεζε ζηελ εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε, 

ηφηε καθξνπξφζεζκα ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνλ αγνξαζηή (Walsh, 

1988). Η αιιαγή ηεο δηνίθεζεο πξνυπνζέηεη φηη επεξεάδεηαη θαη ε απφδνζε ηεο 

εμαγνξαδφκελεο κεηνρήο.  

Δπίζεο, ε ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζεο εξκελεχεηαη θαη σο ε επέλδπζε κίαο 

επηρείξεζεο ζε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή. Η δηνίθεζε δελ αληηκεησπίδεη ηελ 

αλαδηάξζξσζε σο κία επέλδπζε πνπ ζα θαζνξίζεη ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. ηαλ νη απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ε απφδνζή ηνπο δελ είλαη άκεζα 

ζπζρεηηζκέλεο κε ηε ζηξαηεγηθή θαη παξάιιεια ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ είλαη 

ζρεηηθά ρακειφ, ηφηε ε δηνίθεζε επηδηψθεη ηελ εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε.   

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαδηάξζξσζε (Financial Restructuring) 

 

Η Υξεκαηννηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε πεξηιακβάλεη δξάζεηο κε ζηφρν θπξίσο 

ηε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο θαη ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. Κχξηα κνξθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο είλαη ε εμαγνξά κίαο επηρείξεζεο απφ ηε 

δηνίθεζή ηεο (management buyout), φπνπ ε δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα νκάδα 

επελδπηψλ δαλείδεηαη ρξεκαηηθά θεθάιαηα γηα λα αγνξάζεη ηελ επηρείξεζε απφ ηνπο 

κεηφρνπο. Ωο θχξηνη παξάγνληεο πνπ σζνχλ κία επηρείξεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαδηάξζξσζε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη παξαθάησ: 

 

 Η χπαξμε ηακεηαθψλ ξνψλ 

 Η απεηιή εμαγνξάο 

 Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ έιαβαλ ρψξα ζε πνιιέο Ακεξηθαληθέο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπζζψξεπζεο ρξένπο. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπζζσξεχηεθαλ πςειά ρξέε ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα πηεδφηαλ ε δηνίθεζε λα αζρνιεζεί κε ηε βαζηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη φρη 

κε άιιεο. Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ ήηαλ ε εμαγνξά απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία ζε 
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ζπλεξγαζία κε νκάδεο επηρεηξεκαηηψλ, δαλεηδφηαλ πςειά πνζά γηα λα εμαγνξάζνπλ 

ηελ επηρείξεζε απφ ην Γεκφζην θαη λα πξνβνχλ νπζηαζηηθά ζε ηδησηηθνπνίεζε. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηνίθεζε ζα είρε πεξηζζφηεξα θίλεηξα πνπ ζα ηελ σζνχζαλ ζην 

λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ δελ ήηαλ πξνζνδνθφξεο.    

 

 Αλαδηάξζξσζε Οξγαλσηηθήο Γνκήο (Organizational Restructuring) 

 

Η αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ζηνρεχεη ζηελ επηβνιή ζεκαληηθψλ 

αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη εθαξκφδεηαη ζπλήζσο φηαλ εκθαλίδεηαη ε 

αλάγθε βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. πρλά, ζπλνδεχεηαη απφ 

πψιεζε ή εμαγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. πκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη επίζεο, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

management.  

Η αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο σο πξαθηηθήο. Οη θχξηνη ιφγνη ακθηζβήηεζεο 

είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Οη Hamman θαη Freeman (1984) ππνζηήξημαλ φηη ε αλαδηάξζξσζε δηαθφπηεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

απνηπρίαο ηεο Με άιια ιφγηα, ππνζηεξίδνπλ φηη θαηαζηξέθεη ηηο ππάξρνπζεο 

πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα ηζρχνπλ ηα πξνεγνχκελα ζα πξέπεη ε εγθαηάιεηςε 

ησλ ππαξρνπζψλ πξαθηηθψλ λα ζπλδπαζηεί κε ηελ απψιεηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

– ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (Amburgey, Kelly, Barnett, 1990).  

 

 Η αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαθνπή ησλ 

ζρέζεσλ κε εμσηεξηθνχο απφ ηελ επηρείξεζε παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, αθνχ ε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλνπο 

πειάηεο κπνξεί λα δηαθνπεί χζηεξα απφ ηελ εμαγνξά ηεο επηρείξεζεο (Anderson, 

1991). Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε εκπεξηέρεη ην 

πςειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ, αιιά αλ ε επηρείξεζε πξνβεί ζηελ αλαδηάξζξσζε θαηά 

ηε βξαρππξφζεζκε πεξίνδν θηλδχλνπ, ηφηε ε απφδνζή ηεο αλακέλεηαη λα απμεζεί 

(Amburgey,1990).      
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3.2.4. ΚΤΡΙΕ ΜΟΡΥΕ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ 

 

Η εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Αθνινπζεί κία ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο πνπ ζπλαληψληαη 

ζπρλφηεξα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

  

 πξξίθλσζε (downsizing) 

Η ζηξαηεγηθή ηεο ζπξξίθλσζεο πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ή ηεο εμάιεηςε ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο ζε πην απνθεληξσκέλε (νξηδφληηα) κνξθή, ή ηελ 

απαιιαγή απφ δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο ή πξντφληα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (θάζεηε ζπξξίθλσζε). Η ζκίθξπλζε 

έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ψζηε λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα αληαγσληζηεί 

ηνπο νκνεηδείο ηεο ζε ηνπηθφ ή δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ εθαξκνγήο ησλ θξίζηκσλ απνθάζεσλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ ελδηάκεζσλ 

ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. πλήζσο, εθαξκφδεηαη κε ηελ εμάιεηςε ησλ ζέζεσλ ησλ 

κεζαίσλ ζηειερψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ. Θεσξείηαη νπζηαζηηθή γηα ηελ 

επηβίσζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξάιιεια απμάλεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε. Δάλ 

ε ζηξαηεγηθή επηηχρεη, δηαζθαιίδνληαη νη ελαπνκέλνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

δηαθνξεηηθά, ράλνληαη φιεο καδί κε ηελ επηρείξεζε. 

Η νπζία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζπξξίθλσζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

απνδνηηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία επηρείξεζε γηα λα επεκεξεί, φπνπ ε 

απνδνηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα γηα απμεκέλε παξαγσγή πξντφλησλ κε ηε 

ρξήζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ πφξσλ
32

. Ωζηφζν, ην θνηλφ βιέπεη ζε γεληθέο 

γξακκέο αξλεηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ζπξξίθλσζεο εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ ηε ζπλνδεχεη. Δπίζεο, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπξξίθλσζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο δελ έρεη κέρξη 

                                                           
32
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Books, Greenwood Publishing Inc., 2001, pp.151  
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ζηηγκήο αληηκεησπηζηεί απνθαζηζηηθά απφ ηνπο λνκνζέηεο, ηνπ εξγνδφηεο ή ηα 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα
33

.   

 

 πγρώλεπζε εηαηξεηώλ (mergers) 

Κχξηα επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ ηε ζπγρψλεπζε σο κνξθή 

αλαδηάξζξσζεο είλαη είηε ε δηαθνξνπνίεζε είηε ε θάζεηε νινθιήξσζή ηνπο. 

Λακβάλεη ρψξα φηαλ κία επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε επέθηαζεο επηιέγεη ηελ 

αγνξά, ηελ απνξξφθεζε ή ηε ζπλέλσζε κε κία έηνηκε επηρείξεζε απφ ηε δεκηνπξγία 

κίαο θαηλνχξηαο επηρείξεζεο απφ κεδεληθή βάζε. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε 

ζπγρσλεχζεσλ, φπσο ηα έρεη νξίζεη ε Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ ησλ 

ΗΠΑ
34

:  

 Η θάζεηε ζπγρψλεπζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαζεηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο 

 Η νξηδφληηα ζπγρψλεπζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε κίαο πξψελ 

αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο 

 Η ζπγρψλεπζε νινθιήξσζεο πξντφληνο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε εηαηξεηψλ 

κε ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα σο πξνο ηελ ηειηθή ρξήζε 

 Η ζπγρψλεπζε επέθηαζεο αγνξψλ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ είζνδν ζε γεσγξαθηθά λέεο 

αγνξέο 

 Η ζπγρψλεπζε κεγέζνπο, πνπ ζηνρεχεη απιά ζηε κεγέζπλζε ηεο επηρείξεζεο ρσξίο 

ηαπηφρξνλε χπαξμε θάπνηνπ απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζπγρσλεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δε κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ρψξα αλεμέιεγθηα. Τπάξρνπλ ηφζν εγρψξηνη φζν θαη δηεζλείο νξγαληζκνί κε 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ απνθπγή κνλνπσιηαθψλ ή 

νιηγνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 Δμαγνξά πιεηνςεθίαο κεηνρώλ (Leveraged Buyout) 

Η εμαγνξά πιεηνςεθίαο κεηνρψλ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ κεηνρψλ κίαο επηρείξεζεο κέζσ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο. Η εμαγνξά κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ θαη ηεο 
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ζπγθέληξσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ κία κηθξή νκάδα επελδπηψλ. Η κέζνδνο 

ηνπ leveraged buyout είλαη επξέσο απνδεθηή σο κέζνδνο αλαδηάξζξσζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνληαη γηα ηε κέζνδν απηή ηα εμήο: 

 Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ γίλνληαη ηδησηηθέο, ηειηθά δηαζέηνπλ 

θαη πάιη κέξνο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε δεκφζηα δηαπξαγκάηεπζε, νινθιεξψλνληαο 

έλαλ πιήξε θχθιν δεκφζηαο - ηδησηηθήο - ηδηνθηεζίαο. 

 Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κεζφδνπ αλαθέξνπλ βειηησκέλε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

θαηά ηε θάζε ηνπ buyout. χκθσλα κε ηε ζεσξία αληηπξνζψπεπζεο, ε αχμεζε ηεο 

απφδνζεο νθείιεηαη ζηελ ηδησηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ.    

 

 Δπηζεηηθή εμαγνξά (Hostile takeover) 

Η επηζεηηθή εμαγνξά ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ρξεκαηηζηεξίνπ, ρσξίο λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζπγθαηάζεζε 

ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. Οη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο επηζεηηθήο εμαγνξάο, αξρηθά αλαδεηνχλ 

κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ είλαη ππνηηκεκέλεο. ηε ζπλέρεηα, πξνβαίλνπλ ζε εθηίκεζε 

ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη 

θαη αλ θξίλνπλ φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο, πξνρσξνχλ ζε εμαγνξά 

ηφζσλ κεηνρψλ, φζσλ απαηηνχληαη γηα λα ηνπο επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. 

Έπεηηα, ζπλερίδνπλ κε ηε δηάζπαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πψιεζή ηεο ηκεκαηηθά, 

έηζη ψζηε λα απνθνκίζνπλ αζξνηζηηθά κεγαιχηεξα πνζά απφ απηά πνπ θαηέβαιαλ γηα 

ηελ απφθηεζή ηεο.  

  

 Δλζσκάησζε (Acquisition) 

Η ελζσκάησζε είλαη ε εμαγνξά κίαο επηρείξεζεο, ε νπνία απνξξνθάηαη 

πιήξσο θαη ιεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή ή ηκήκα ηεο επηρείξεζεο – αγνξαζηή. Υσξίδεηαη 

ζε επηζεηηθή θαη κε επηζεηηθή. Η κε επηζεηηθή ελζσκάησζε κνηάδεη κε ηε 

ζπγρψλεπζε, αθνχ νη δχν εηαηξείεο απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ γηα ηε λέα εηαηξεία πνπ 

ζα δεκηνπξγεζεί. Η επηζεηηθή εμαγνξά αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξεία – 

ζηφρνο αγλνεί ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αγνξαζηή. Γηα λα ιάβεη ρψξα κία επηζεηηθή 

εμαγνξά είλαη απαξαίηεηε ε επξεία δηαζπνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.   
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 Απνεπέλδπζε (Divestiture) 

Η απνεπέλδπζε αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε ελφο κεξηδίνπ κίαο ζπγαηξηθήο 

απηνηεινχο εηαηξείαο ζε ηξίην επελδπηή ή ζε νκάδα επελδπηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

αληίζηνηρεο ηακεηαθήο εηζξνήο ζηε κεηξηθή εηαηξεία. ε γεληθέο γξακκέο, απνηειεί 

ηελ πην απιή κνξθή εμφδνπ απφ κία επέλδπζε. πλήζσο ε κεηξηθή εηαηξεία 

πξνβαίλεη ζε πψιεζε θάπνηαο ππνεθηηκεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ έρεη θξηζεί φηη 

δελ είλαη αξθεηά απνδνηηθή ή δελ ζρεηίδεηαη κε ηε βαζηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Πξηλ 

απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ πψιεζε, ε εηαηξεία έρεη πξνβεί ζε εθηεηακέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην πνζφ πνπ ζα 

εηζπξαρζεί απφ ηελ πψιεζε ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ππεξαμία ηεο πσινχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σα ρξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε είηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμαγνξά κεηνρψλ, είηε κνηξάδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ππφ ηε 

κνξθή κεξίζκαηνο. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο παξνπζηάδνπλ έλα θνηλφ ζεκείν. Σν θνηλφ απηφ ζεκείν 

είλαη ε ελδερφκελε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην λέν ζρήκα πνπ ζα πξνθχςεη κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο αλαδηάξζξσζεο. Με ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο, ε επηρείξεζε επηδηψθεη λα κεηψζεη ην θφζηνο αιιά θαη λα 

απνθηήζεη έλα πην επέιηθην ζρήκα, ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζα γίλνληαη νινέλα θαη πην απνδνηηθνί. Δίλαη 

ινγηθφ νη ελδερφκελεο κεηψζεηο λα κελ αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά απφ ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ησλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ 

είλαη ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ λα αληηδξά ζε θάζε είδνπο αιιαγή. Γηα λα κπνξέζεη λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο αλαδηάξζξσζεο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ψζηε λα απνθχγεη ηηο πεξηηηέο απνιχζεηο, λα ηνλψζεη ην 

εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε θαη λα βνεζήζεη ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαγθαζηεί λα απνρσξήζεη, 

παξνπζηάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε.  

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο εμφδνπ ή αιιηψο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κέξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρσξνχλ ζε εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ θπξίσο εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε 

ζπληαμηνδφηεζε θαη αλήθνπλ ζε πξνβιεκαηηθνχο θιάδνπο.  Δμαηηίαο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κνληκφηεηα ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαζψο 

θαη εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 2% ζηηο απνιχζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβεί 

κία επηρείξεζε κεληαίσο, ηα πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο εμφδνπ ίζσο ηε κνλαδηθή ιχζε 

θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην 

ηνκέα. Βέβαηα, έλα πξφγξακκα εζεινχζηαο εμφδνπ  δελ απνηειεί παλάθεηα, αθνχ 

θαηαξρήλ δελ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληίζεηα, παξνπζηάδεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Ωο θπξηφηεξν πιενλέθηεκα 

αλαθέξεηαη ε απνθπγή θαηά έλα κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο, 

ελψ σο θχξην κεηνλέθηεκα αλαθέξεηαη ε απνδηνξγάλσζε πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο 

ηεο καδηθήο απνρψξεζεο εξγαδνκέλσλ, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπλ 

απμεκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία.    

     

Απφ φια φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε κέζνδνο ηεο 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ε 

κέζνδνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. ηφρνο ηεο είλαη θπξίσο ε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κέζσ ησλ αιιαγψλ ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δνκή. Αληίζεηα, ν αλαζρεδηαζκφο εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε ξηδηθψλ θαη ζεκειησδψλ 

αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο γηα λα επηηχρεη ηελ απαηηνχκελε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. πρλά, νη δχν απηέο κέζνδνη ζπλδπάδνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. 

 

 

3.3 ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Η δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη κία ηερληθή management πνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Ιαπσλία ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζηαδηαθά άξρηζε λα 

γίλεηαη απνδεθηή ζην δπηηθφ θφζκν, ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε Ford θαη ε Motorola.  
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Η θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πηνζεηήζεθε απφ πνιινχο 

επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ ηεο δηνίθεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θπξηφηεξνη εθθξαζηέο ηεο 

είλαη νη Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa θαη Imai. Πξφθεηηαη γηα κία 

θηινζνθία ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο νη ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο (marketing, 

finance, design, engineering,  production, customer service, θηι) ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζα ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.   Απηφ απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ  ππαιιήισλ ελφο νξγαληζκνχ ζηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε ηα παξαδνηέα λα αληαπνθξίλνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Η Οιηθή Πνηφηεηα πεξηνξίδεη ηελ 

αλάγθε γηα επηζεψξεζε θαη επαλεπεμεξγαζία θαη ελζσκαηψλεη πνηφηεηα  ζε θάζε 

δηεξγαζία κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζή ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Ted Marchese
35

, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη κία λέα 

πξνζέγγηζε ηνπ management, πνπ πξνθχπηεη απφ έλα λέν ηξφπν ζθέςεο θαη έλα λέν  

ζχζηεκα ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ, ην νπνίν απνηειεί ηελ εμέιημε παιαηφηεξσλ ζεσξηψλ 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εγεζίαο.  

Τπάξρνπλ νθηψ βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, νη 

νπνίεο κε ζπληνκία είλαη νη εμήο
36

: 

 Δζηίαζε ζηνλ πειάηε: Οη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη απφ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη 

επνκέλσο, πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπο, 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα αγσλίδνληαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο.  

 

 Ζγεζία: Οη εγέηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ θιίκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο, έηζη ψζηε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 πκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ: Οη άλζξσπνη πνπ ππεξεηνχλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηεο επηρείξεζεο θαη θαζέλαο απφ απηνχο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

                                                           
35

 Ted Marchese, “TQM reaches the Academy”, AAHE Bulletin, 1991, No3, Vol.44, pp. 3-9. 
 
36

 The Charted Quality Institute, 2008, London 
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 Πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο: Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη 

επθνιφηεξα φηαλ νη πφξνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλέκνληαη θαη νξγαλψλνληαη κε 

βάζε ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

 πζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο: Ο πξνζδηνξηζκφο, ε θαηαλφεζε θαη ε 

δηαρείξηζε ελφο  ζπζηήκαηνο αιιεινζρεηηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

 πλερήο Βειηίσζε: Η ζπλερήο βειηίσζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη δηαξθψο 

αλάκεζα ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Λήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία: Οη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο ζηεξίδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 

 Άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο: Η χπαξμε άξηζησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία 

αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε.        

 

Πνιχ ζπρλά, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο κεζφδνπ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη 

ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δε γίλνληαη εχθνια 

θαηαλνεηέο, αθνχ θαη νη δχν πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ βειηηψζεηο ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηεξηδφκελεο ζηηο δηαδηθαζίεο. Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη κία πην ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε ζηε βειηίσζε 

απφ φηη ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο
37

. Αληί λα ηειεηνπνηεί ηα ήδε πθηζηάκελα 

ζπζηήκαηα κε κία ζεηξά απφ βειηηψζεηο, ν αλαζρεδηαζκφο απνηππψλεη κε 

ιεπηνκέξεηεο κία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, ζέηεη εξσηήκαηα γηα απηήλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ αλαζρεδηάδεη εληειψο γηα λα εμαιείςεη ηα πεξηηηά βήκαηα, λα 

πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο γηα ιάζε θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο. Αλ θαη ν αλαζρεδηαζκφο 

έρεη νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, νη νπαδνί ηνπ 

ζεσξνχλ φηη απνηειεί κία πεξηζζφηεξν ζαξσηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αιιαγή. Μία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ηνπ κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη φηη  ελψ ε 

                                                           
37 Garrison H., Noreen E., “Managerial Accounting”, Mcgraw-Hill College copyright 2003 
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δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο δίλεη έκθαζε ζηε ζπιινγηθή πξνζέγγηζε κε νκάδεο ζηηο 

νπνίεο κεηέρνπλ εξγαδφκελνη νη νπνίνη εκπιέθνληαη απεπζείαο ζηελ παξαγσγή, ν 

αλαζρεδηαζκφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηβάιιεηαη εθ ησλ άλσ θαη ρξεζηκνπνηεί 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο.  

Δπίζεο, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ν αλαζρεδηαζκφο εζηηάδεη ζηελ απινχζηεπζε 

ηεο πεξηηηήο πξνζπάζεηαο. Κεληξηθή ηδέα απνηειεί ην δφγκα φηη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία γηα ηνλ πειάηε 

ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. ε θάπνην βαζκφ, ηφζν ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο φζν θαη ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ. 

ιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ management αιιειεπηθαιχπηνληαη, κε απνηέιεζκα 

ηα φξηα λα κελ είλαη πάληνηε μεθάζαξα.    

     

3.4 ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Μία αθφκα κέζνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζε εηαηξηθή αιιαγή είλαη ε κέζνδνο ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο (reinventing). Πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα 

ξηδηθήο αιιαγήο, ε νπνία ζπλδπάδεη  ην φξακα ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

πφξνπο
38

. Πην αλαιπηηθά, ην reinventing είλαη κία ηερληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα πξνσζήζεη ην 

φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κε ζπζηεκαηηθέο θηλήζεηο. Με άιια ιφγηα, ην φξακα γηα 

ην κέιινλ ζα πξέπεη αξρηθά λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο. Έπεηηα, αθνχ μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

κεηαηξνπέο ζηηο δνκέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο πφξνπο, ην φξακα απηφ κπνξεί λα 

επεθηαζεί θαη λα βειηησζεί. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη φηη φιεο νη αιιαγέο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο επηρείξεζεο δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ηεο επηρείξεζεο. ηαλ νη δηαξθείο αιιαγέο θαη δελ θαηαθέξλνπλ λα νδεγήζνπλ ζε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

                                                           
38

 Eliezer Geisler, “Balancing the Innovative Corporation: The Ultimate Recipe for Successful Corporate 
Management of the 21

st
 Century” 
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επηρείξεζεο, έηζη ψζηε κέζα απφ ηηο κεηαηξνπέο ζηε δνκή θαη ζηε ζχλζεζε ησλ 

ηκεκάησλ ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη λέα κνξθή.    

Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην εμήο ζεκείν: ν 

αλαζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλψηεξε δηνίθεζε έρεη έλα 

ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ην κέιινλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν επαλαζρεδηάδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θαηεπζχλεη ηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο νη 

δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο κεηαβάιινληαη ξηδηθά, ε 

επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο 

ηνπ νξάκαηνο ηεο δηνίθεζεο. Αληίζεηα, ζηε κέζνδν ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο, φια μεθηλνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο 

ππάξρνπζεο δνκέο θαη νη κεηαβνιέο επέξρνληαη ζηαδηαθά.    
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΕΨΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

ΣΟΤ ΟΡΓAΝΙΜΟΤ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΨΝ ΕΛΑΑΔΟ   
 

 

 

4.1 Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ39 
 

Η ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αηκνχ ζηελ ηερλνινγία απφ ηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηψλα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Η σξίκαλζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θίλεζεο - κεηαθίλεζεο ζηε 

ρψξα καο είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο ε ζρεδίαζε 

θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ έρεη αθήζεη αλεμίηεια ζεκάδηα ζηελ 

ηζηνξία ηνπ. Η ζπκβνιή ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ αλάπηπμε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο 

Διιάδαο, απφ ην μεθίλεκά ηνπο ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα, είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ ζεκαληηθή, αθνχ  ζε επνρέο πνιχ δχζθνιεο, κε πεληρξά 

νηθνλνκηθά κέζα θαη πξσηφγνλα ηερληθά κέζα θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ζηδεξνδξνκηθά 

δίθηπα πνπ ζπλέδεαλ ηα αζηηθά θέληξα κε ηελ πεξηθέξεηα.  

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκνπ γίλνληαη ην 1835, 

κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γάιινπ Φξαγθίζθνπ Φεξάιδε, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Σν 

θξάηνο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ην ζέκα απηφ ην 1855, κε ηελ θαηάζεζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε Μαπξνθνξδάηνπ ηνπ πξψηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζηδεξνδξφκνπ ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά. Απφ ηα ηέιε ηνπ 1880 αξρίδεη ε 

ζνβαξφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Η αληηπνιίηεπζε ( κε επηθεθαιήο ηνλ Α. 

Κνπκνπλδνχξν) πξνηείλεη έλα δίθηπν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ κε θέληξν ηελ 

πξσηεχνπζα θαη κε δηαδξνκέο αθηηλσηά πξνο ηηο δηάθνξεο πφιεηο θαη ηα ιηκάληα ηεο 

ρψξαο. ηφρνο ήηαλ ε ζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη ηελ 
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ππφινηπε Δπξψπε. Η θπβέξλεζε Σξηθνχπε δελ απέθιεηε ηελ θαηαζθεπή δηεζλνχο 

γξακκήο πνπ ζα ζπλέδεε ηε ρψξα κε ηελ Δπξψπε, αιιά έδηλε κεγαιχηεξε ζεκαζία 

ζηα ηνπηθά δίθηπα. ηφρνο ήηαλ λα ζπλδεζεί ε ελδνρψξα κε ηα πιεζηέζηεξα κεγάια 

ιηκάληα.  

Σα πξψηα ηξέλα ζηελ Διιάδα αλήθαλ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο. Η νξγάλσζε ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή: ιεπηνκεξεηαθνί θαλνληζκνί φξηδαλ θάζε 

ππεξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα κε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία. Απηφ ζήκαηλε φηη ρηιηάδεο 

άλζξσπνη απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, κε δηαθνξεηηθή κφξθσζε, απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζπλεξγάδνληαλ αξκνληθά γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Δπηπιένλ ε 

αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

θαη ηειεγξαθηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ηα ηξέλα. 

 

4.2 ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ40 

 

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1970 (κε ην ΝΓ 674/1970) ηδξχεηαη ν "Οξγαληζκφο 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο" (λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ) κε ζθνπφ ηελ εληαία 

νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. Ο ΟΔ 

απνηειεί (θαηά θάπνην ηξφπν) κεηεμέιημε ησλ ΔΚ (ηδεξφδξνκνη ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο) θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εληαία νξγάλσζε, αλάπηπμε, εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ, 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1972 φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ζπγθεληξψλνληαη ζην λέν ηδηφθηεην 

Μέγαξν ηνπ ΟΔ ζηελ νδφ Καξφινπ 1 (ζπλνιηθήο επηθαλείαο 15.400 κ). 

Η λέα απηή πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αικαηψδε βειηίσζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Η αηκνθίλεηε έιμε έρεη θαηαξγεζεί νινζρεξψο θαη 

ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά δεδεινθίλεηνη ζπξκνί θαη απηνθηλεηάκαμεο. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ζπξκνί ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε εκπνξηθέο ή ηνπηθέο 

επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο θαη γεληθεχεηαη ε ρξήζε ησλ απηνθηλεηακαμψλ.  

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1973 αξρίδεη ε ηζρχο ηνπ λένπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζσπηθνχ κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ. Δπίζεο, κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα θαζηεξψλεηαη ε εβδνκάδα 5 

εκεξψλ ζην 60% ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1976 ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κε ηε γαιιηθή εηαηξία 

"SOFRERAIL" ε νπνία παξέρεη κεραλνγξαθηθέο κεζφδνπο ζε ζέκαηα ειέγρνπ θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔ. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εηαηξεία πξνζπαζεί λα 

εθζπγρξνληζηεί θαη λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. ην πιαίζην απηφ, 

απμάλεη ηα δξνκνιφγηά ηεο θαη έηζη, απφ ην 1978 γίλεηαη ε έλαξμε ηεο πξναζηηαθήο 

ζπγθνηλσλίαο κεηαμχ Αζήλαο - Υαιθίδαο θαη Αζήλαο - Διεπζίλαο. Σνλ Απξίιην ηνπ 

1981 αξρίδεη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηφινπ ησλ ιεσθνξείσλ κε ηελ αγνξά 70 λέσλ 

νρεκάησλ.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1989 αξρίδνπλ ηα ηαθηηθά θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα κεηαμχ 

Αζήλαο - Θεζζαινλίθεο - Αζήλαο ησλ λέσλ ζπξκψλ πςειήο άλεζεο (INTERCITY). 

Σα Intercity θπθινθνξνχλ πιένλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο δηαδξνκέο κε εμαηξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Η βειηίσζε ηεο ράξαμεο θαη ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο, ηα θαηάιιεια 

ηερληθά έξγα θαη ε νξγάλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα επνρή γηα 

ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο. Δπίζεο πξνσζείηαη ε ειεθηξνθίλεζε αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηε γξακκή Αζήλαο - Θεζζαινλίθεο - Δηδνκέλεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ν δηπιαζηαζκφο ηεο γξακκήο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε  Διιάδα μεθηλά λα επελδχεη νπζηαζηηθά ζην 

ζηδεξφδξνκν απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990. Οξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ 

ζεκαηνδφηεζαλ ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ΟΔ είλαη θαη ηα παξαθάησ: 

 Σέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην πξναζηηαθφ δίθηπν ζηελ Αηηηθή. Ο Πξναζηηαθφο 

ζηδεξφδξνκνο ιεηηνχξγεζε κε επηηπρία ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη ε δήηεζε ηνπ 

επηβαηηθνχ θνηλνχ είλαη ηφζν απμεκέλε ζήκεξα, πνπ ν Πξναζηηαθφο δπζθνιεχεηαη λα 

αληαπνθξηζεί.  

 Ξεθίλεζε ε πινπνίεζε ηνπ πξναζηηαθνχ δηθηχνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Η έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξναζηηαθνχ ζεκεηψζεθε ην 2007, ελψ ε ειεθηξνθίλεζε ηνπ 

δηθηχνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζην έηνο 2008. 

 ηνλ άμνλα ΠΑΘΔΠ, νινθιεξψζεθε ε ειεθηξνθίλεζε θαη ζην ηκήκα ηνπ 

δηθηχνπ απφ Θεζζαινλίθε έσο Λάξηζα, ελψ κέζα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο 

2008 θζάλεη έσο ην Γνκνθφ. 

 Μέρξη ην 2013 ζα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ έξγσλ: ηειεδηνίθεζε, 

ειεθηξνδφηεζε, ππνδνκή, επηδνκή ζην βαζηθφ άμνλα. 
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Η ΟΔ Α.Δ. κέρξη θαη ηελ 31/12/2006 είρε σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ φιεο ηεο 

ρψξαο. Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 41/2005 ππνρξεψζεθε ζε δηαρσξηζκφ κε 

μερσξηζηέο νληφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη 

εθκεηάιιεπζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, πξνέβε ζηελ ίδξπζε δχν ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

ηεο ΔΓΙΤ Α.Δ. θαη ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ. θαη εηζέθεξε ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο ζηηο 

λέεο εηαηξείεο. Η απφζρηζε ησλ θιάδσλ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2007. Η ΟΔ Α.Δ. 

παξακέλεη ν ηδηνθηήηεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ απφζρηζε. 

Μεηά ην δηαρσξηζκφ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε εηαηξίαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  

 

 Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Α.Δ 

(ΔΓΗΤ) αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο.  

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε ΔΓΙΤ είλαη ππεχζπλε: 

 Γηα ηε ζπληήξεζε ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο,  

 Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο,  

 Μεξηκλά γηα ηελ βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο θαη θέξεη ηελ επζχλε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ,  

 Τπνινγίδεη, ηηκνινγεί, επηβάιιεη θαη εηζπξάηηεη ην ηέινο ρξήζεο ηεο νηθείαο 

ππνδνκήο απφ ηεο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 Ζ ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ησλ κεηαθνξηθώλ ππεξεζηώλ.  

Η ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ ηδξχζεθε πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο 

ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αζηηθψλ πξναζηηαθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, 

ππεξαζηηθψλ θαη δηεζλψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Δηδηθφηεξα: 

 ηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο,  

 Απνζθνπεί ζηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ,  

 Δθηειεί δηακεηαθνξηθφ έξγν,  

 Δθπνλεί κειέηεο ζρεηηθέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο,  

 ηνρεχεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ.  
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Οη εηαηξίεο απηέο ππάγνληαη ζηε κεηξηθή εηαηξία «ΟΔ πκκεηνρψλ» θαη 

απνηεινχλ έλαλ φκηιν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηηο εηαηξίεο: «ΔΡΓΑ ΟΔ» Α.Δ 

θαη «ΓΑΙΑ ΟΔ» Α.Δ.. Η ΔΡΓΟΔ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Ο..Δ., πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο θαη ην Σακείν πλνρήο, ζην πιαίζην ζπκθσλίαο πνπ είρε ζπλαθζεί κεηαμχ 

ησλ Διιεληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Αξρψλ. Η ΓΑΙΑΟΔ Α.Δ. δεκηνπξγήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ρψξν ηνπ real estate. 

Έηζη ν ΟΔ, σο κεηξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ κεηά θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο 

εηαηξίαο «ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Α.Δ.» απφ ηελ «ΓΑΙΑ ΟΔ» Α.Δ. θαη ηνπ 

«ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ Α.Δ.» απφ ηελ «ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ.» έρεη 4 ζπγαηξηθέο εηαηξίεο κε 

μερσξηζηά πεδία δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η δνκή ηνπ ΟΔ ην έηνο 2007 κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ είλαη ε 

αθφινπζε: 

 

 
 

 

4.3 ΠΑΡΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΟΕ ΜΕ ΑΛΛΕ ΕΣΑΙΡΙΕ 

 

Παξφιν πνπ ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ απνηειεί 

κνλνπψιην ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ ηνπ ΟΔ 

δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα κεγέζε πνπ 
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παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

Διιεληθψλ ηδεξφδξνκσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε, αθνχ ηα έζνδα είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξα απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ελψ ηαπηφρξνλα ηφζν ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο 

ηνπ έηνπο 2007 φζν θαη ν ζσξεπηηθφο δαλεηζκφο θπκαίλνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα.   

 

Πίλαθαο 1  

Έζνδα, Έμνδα θαη Γαλεηζκόο έηνπο 2007 

 

Έζνδα 105 εθ. € 

Μηζζνδνζία 400 εθ. € 

Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 160 εθ. € 

Σόθνη Γαλείσλ 360 εθ. € 

πλνιηθέο επελδύζεηο 863 εθ. € 

-Απφ δεκφζηνπο πφξνπο 396 εθ. € 

-Απφ δαλεηζκφ 467 εθ. € 

πλνιηθόο Γαλεηζκόο έηνπο 1.115 εθ. € 

σξεπηηθόο Γαλεηζκόο (Υξένο) 7.041 εθ. € 

 

Αθφκα κεγαιχηεξε αλεζπρία πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη απηή ε αληζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ εηήζησλ εζφδσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ δελ αθνξά κφλν ηε 

ρξήζε ηνπ 2007. Αληηζέησο, φπσο δείρλνπλ θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ε θαηάζηαζε 

απηή επηθξαηεί εδψ θαη αξθεηά έηε θαη κάιηζηα, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν κεγέζε 

γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε, αγγίδνληαο ην 2007 ηα 456 εθαηνκκχξηα επξψ, έλαληη 

252 πνπ ήηαλ ην έηνο 1999. 
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Οη απμεκέλεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα 

κεησκέλα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά  θαη ζηα πνιχ 

πςειά θφζηε κηζζνδνζίαο. Πην αλαιπηηθά, ην εηήζην θφζηνο κηζζνδνζίαο απμήζεθε 

απφ 254 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο ην έηνο 1999 ζε 399 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2007 

(πνζνζηηαία αχμεζε 57%) . Παξάιιεια, παξά ηηο αξθεηά πςειέο ακνηβέο, 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ην πξνζσπηθφ λα κε δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη λα είλαη ζπρλά άληζα γεσγξαθηθά 

θαηαλεκεκέλν.  

 

     

ε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα ην θφζηνο 

κηζζνδνζίαο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, αθνχ ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη κε δηαθνξά ηελ πξψηε ζέζε. 

Πην  ζπγθεθξηκέλα,  ηα θφζηε κηζζνδνζίαο αληηζηνηρνχλ ζην 80% πεξίπνπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο εηαηξίαο. Η θαηάζηαζε ζε ρψξεο φπσο ε Φηιαλδία θαη ε 

Διβεηία είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή, αθνχ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εθεί θηάλεη κφιηο 

ζην 25% κε 28%.    
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Γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο, αληαγσληζηηθήο 

θνηλσλίαο θαη λα αληαγσληζηεί ηα ζχγρξνλα επξσπατθά δίθηπα ζηδεξνδξφκσλ, ν 

ΟΔ πξνβαίλεη ζε νινέλα θαη απμαλφκελεο επελδχζεηο. Σα ρξήκαηα ησλ επελδχζεσλ 

πξνέξρνληαη είηε απφ δεκφζηνπο πφξνπο, είηε απφ δαλεηζκφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ην 2003, παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο 

ην 2007 άγγημαλ ηα 863 εθαηνκκχξηα επξψ. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε 

ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, νη δεκφζηνη πφξνη απνηεινχλ κηθξφηεξν ηκήκα ησλ 

επελδπηηθψλ δαπαλψλ, αθνχ ην 1999 θάιππηαλ ηηο επελδχζεηο ζε πνζνζηφ 76% ελψ 

ην 2007 ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 46%. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε 

δηαθχκαλζε απηή. 
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Λνγηθή ζπλέπεηα ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο είλαη λα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

πνζψλ πνπ δαλείδεηαη ε εηαηξεία γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο επελδπηηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη κε αθφκα πεξηζζφηεξα έμνδα. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2007 νη ηφθνη ησλ δαλείσλ πνπ θιήζεθε λα 

θαηαβάιεη ν ΟΔ αληηπξνζσπεχνπλ ην 34% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Οκίινπ ή ην 38% ηεο εηήζηαο δεκίαο. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη εθφζνλ ε 

θαηάζηαζε απηή ζπλερηζηεί, ην 2010 ην ρξένο ζα αλέξρεηαη ζε 12,3 δηο €.  

  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα έζνδα, ην θφζηνο θαη νη δεκίεο αλά 

ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ:  

 

Πίλαθαο 2 

Κεξδνθνξία (Εεκία) αλά ηκήκα ηνπ Διιεληθνύ ηδεξνδξνκηθνύ Γηθηύνπ 

 

  ΠΑΘΔΠ &  ΘΔΑΛΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ  ΓΤΣΗΚΖ  ΠΔΛΟΠ/ ΤΝΟΛΟ 

  ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ   ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΖΟΤ   

Κόζηνο 236.804.054 29.301.440 56.041.556 40.805.332 60.645.464 423.597.846 

Έζνδα 49.774.385 1.848.931 11.878.399 3.100.278 1.959.986 68.561.979 

Εεκία -187.029.669 -27.452.509 -44.163.157 -37.705.054 -58.685.478 -355.035.867 

Δπηβ/ρικ 1.489.533.369 47.536.007 235.811.846 84.775.000 60.377.666 1.918.033.888 

Εεκ/επηβ.ρκ -0,13 -0,58 -0,19 -0,44 -0,97 -0,19 

 

 

Έηζη, κε βάζε ησλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ιεηηνπξγεί κε δεκία γηα θάζε επηβαηηθφ 

ρηιηφκεηξν πνπ δηαλχεηαη, ε νπνία αγγίδεη θαηά κέζν φξν ηα 19 ιεπηά. Σν κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ αλ θαλείο αλαινγηζηεί φηη  ηελ ίδηα 

ζηηγκή, νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο εηαηξίεο, κε εμαίξεζε ηε βειγηθή εηαηξία  

NMBS/SNCB ιεηηνπξγνχλ εκθαλίδνληαο ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. 
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Πίλαθαο 3 

Κεξδνθνξία ησλ θπξηόηεξσλ Δπξσπατθώλ ηδεξνδξνκηθώλ Δηαηξηώλ 

Δηαιπία  

 
 

 

 
NMBS/SNCB 

 

 

 

 

ΝΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώπα Γεπμανία Γανία Βέλγιο Ιηαλία Ολλανδία Νοπβηγία Αςζηπία Γαλλία 

Σύπορ 
Holding 

θςγαηπικών 

Μεηαθοπά 

επιβαηών 
Holding Μεηαθοπική Holding   Μεηαθοπική 

Οικονομικό 

Έηορ 
2006 2005 2005 2001 2007 2005 2006 2007 

Έζοδα 25,1 διζ. € 10,5 διζ. Kr 3,010 διζ. € 2,842 διζ. € 4,040 διζ. € 6,534 διζ. kr 5,5 διζ. € 23,6 διζ. € 

Λειηοςπγικό 

κέπδορ 
 

▲ 

1,3 διζ. kr 

▲ 

43,2 εκ. € 

▲ 

444 εκ. € 

▲ 

355 εκ. € 

▲ 

589 εκ. kr 

▲ 

314 εκ. € 

▲ 

1,547 διζ. € 

Καθαπό 

κέπδορ 

▲ 

1,35 διζ. € 

▲ 

745 διζ. kr 

▼ 

-116 εκ. € 

▲ 

30 εκ. € 

▲ 

337 εκ. € 

▲ 

328 εκ. kr 

▲ 

17 εκ. € 

▲ 

1,109 διζ. € 
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεησκέλε 

παξαγσγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ζηδεξφδξνκσλ αλά επξσπατθή ρψξα σο ζπλάξηεζε ησλ κεηαθεξζέλησλ επηβαηψλ θαη 

θνξηίσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξηψλ
41

. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ε 

Διιάδα θαίλεηαη λα μεπεξλά κφλν ην Λνπμεκβνχξγν, ην νπνίν νπζηαζηηθά δηαζέηεη 

αλχπαξθην δίθηπν θαη ππεξεζίεο, θαη ηε Βνπιγαξία, ε νπνία σζηφζν ζηαδηαθά 

βειηηψλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ.  

Δπηπξνζζέησο, ε δηείζδπζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηηο ζπλνιηθέο επηβαηηθέο 

κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα δηακνξθψλεηαη ζήκεξα ζε έλα απφ ηα πιένλ ρακειά 

πνζνζηά ζηελ Δπξψπε (1,2%), πνιχ ρακειφηεξα απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν ηεο 

Δπξψπεο ησλ 12, ησλ 15 ή ησλ 27. 

ε εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν βξίζθεηαη αληίζηνηρα θαη ε δηείζδπζε ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ζηηο ζπλνιηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. ηελ Διιάδα ε κεηαθνξά 

ησλ εκπνξεπκάησλ δηεθπεξαηψλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ ζηδεξφδξνκνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην 2,6%. 

                                                           
41

 Σα ςτοιχεία προζρχονται από επεξεργαςία τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ ιδθρόδρομων – UIC, ςτθν οποία 
τα μζλθ τθσ – μεταξφ των οποίων και ο ΟΕ – αποςτζλλουν απευκείασ τα ςχετικά ςτοιχεία. 
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4.4 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΟΤ ΟΕ 

 

Απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ ην γεγνλφο 

φηη ν Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο έρεη πνηθίια θαη δηαθνξεηηθήο θχζεσο 

πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζεη εάλ επηζπκεί λα κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί. 

Δίλαη γεγνλφο φηη  ν ΟΔ είλαη ν πην πξνβιεκαηηθφο νξγαληζκφο ζηδεξνδξφκσλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σν έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεη θηάλεη ζηα επηά δηο επξψ. 

Αθφκα πην αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην έιιεηκκα απηφ  απηνηξνθνδνηείηαη, 

δηφηη ην 1/3 ησλ ρξεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιπθζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

(εθ ησλ νπνίσλ ην 80% πάεη γηα ηνπο κηζζνχο), ην ππφινηπν 1/3 ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

επελδχζεηο, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ δηθηχνπ θαη κφλν ην 

ππφινηπν 1/3 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξένπο.  

Οη δχν θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην έιιεηκκα απηφ είλαη ηα ρακειά 

έζνδα θαη ηα πνιχ πςειά έμνδα. Δπνκέλσο, είλαη έθδειε ε αλάγθε λα γίλεη κία 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο, κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ δηνίθεζεο. Η αλάγθε απηή γίλεηαη αθφκα 

πην επηηαθηηθή αλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη απφ ην 2010 ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ν ΟΔ δελ ζα κπνξεί πηα λα δαλείδεηαη κε θξαηηθέο 

εγγπήζεηο. 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

ίζσο βήκα γηα λα θαηνξζψζεη ν φκηινο εηαηξηψλ ηνπ ΟΔ λα επηβηψζεη ζε πξψηε 

θάζε αιιά θαη λα αληαγσληζηεί έπεηηα ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο εηαηξίεο, ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ θαη άιια βήκαηα. Σα βήκαηα απηά ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα 

ησλ κεηαθνξψλ, ηε δηαθάλεηα δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ αιιά θαη ηελ πεξεηαίξσ 

αλάπηπμε ηνπ νκίινπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, ην νπνίν ζα απνηειεί έλα λέν ζπκβφιαην κε ηελ θνηλσλία, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, αιιά θαη ηελ πνιηηεία. Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζνχλ νη 

απαξαίηεηεο ξηδηθέο θαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ζηελ Διιάδα έλα ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ ηεο.  
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4.5 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΕΔΙΟΑΜΟΤ ΣΟΤ ΟΕ 

 

Σν ζρέδην αλαζρεδηαζκνχ θαη αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Διιεληθνχ ηδεξφδξνκνπ 

αιιά θαη ηνπ Οκίινπ ηνπ ΟΔ γεληθφηεξα παξνπζηάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν 

Μεηαθνξψλ κέζα ζηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008. χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ε πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ, πνπ ζα έρεη ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη ην 

έηνο 2010, ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο, πνπ είλαη ε αζθάιεηα, ε 

δηαθάλεηα, ε εμπγίαλζε θαη ε αλάπηπμε. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζε θάζε άμνλα δξάζεο, έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα 

πινπνηεζεί ην ζρέδην ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

4.5.1 ΑΥΑΛΕΙΑ 

 

πσο είλαη γλσζηφ, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ραξαθηεξίδνληαη 

παγθνζκίσο απφ απμεκέλα επίπεδα αζθάιεηαο, γεγνλφο ην νπνίν απνηεινχζε θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα είδε κεηαθνξψλ. Γηα λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε αζθάιεηα ζα πξέπεη 

ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο αιιά 

θαη λα θξνληίδεη έηζη ψζηε λα θαηαξηίδεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα 

ηερλνινγηθά δεδνκέλα.  

πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζηφρνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

είλαη ε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ε βειηίσζε θξίζηκσλ θξηηεξίσλ 

επίδνζεο φπσο ε πνηφηεηα. ηνλ θιάδν ησλ ζπγθνηλσληψλ ε αζθάιεηα απνηεινχζε 

πάληα κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη έλα απφ ηα βαζηθά 

θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη ειιεληθνί 

ζηδεξφδξνκνη παξνπζηάδνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αζθάιεηαο, ζην νπνίν, 

σζηφζν ππάξρνπλ αθφκα πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ο ΟΔ, γηα λα θαηαθέξεη λα 

επηβηψζεη, δελ πξέπεη κφλν λα  απμήζεη ην επίπεδν αζθάιεηαο γηα λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθφο ζε ζρέζε κε άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο αιιά λα θαηαθέξεη λα 

δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα άιια ήδε κεηαθνξψλ, 

φπσο νη νδηθέο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο. Σα κέηξα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 
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επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, φπσο απηά αλαθνηλψζεθαλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν, 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

 

Μέηξα άκεζεο εθαξκνγήο 

 Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θπθινθνξία (Μεραλνδεγνί θαη ηαζκάξρεο) σο πξνο ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ 

ζεζπηζκέλσλ θαλφλσλ, νη νπνίνη δπζηπρψο ζπρλά παξακεινχληαη ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. 

 Δθαξκνγή λένπ Καλνληζκνχ Αζθαινχο Δξγαζίαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ππνδνκήο θαη ζρεηηθή εθπαίδεπζή ηνπ. 

 Καηάξγεζε ηνπ «επηδφκαηνο θαλνληθφηεηαο» πνπ ζεζπίζηεθε ην 2002 κε ζηφρν 

ηελ επηβξάβεπζε ησλ κεραλνδεγψλ πνπ θζάλνπλ εγθαίξσο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Θέζπηζε θηλήηξσλ κε ηε κνξθή bonus γηα ηνπο κεραλνδεγνχο πνπ ηεξνχλ επιαβηθά 

ηνπο θαλνληζκνχο θαη δελ επζχλνληαη γηα αηπρήκαηα. 

 Σξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεξεχλεζεο ησλ αηηίσλ ησλ ζπκβάλησλ αιιά θαη 

ησλ πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, ψζηε λα επηηαρπλζεί ε 

αλάδξαζε θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 3 ζπλνιηθά κήλεο. Δπηπξφζζεηα, νξηζκφο 

κφληκεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ζνβαξψλ ζπκβάλησλ. 

 Καζηέξσζε σο ππνρξεσηηθνχ ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

γξακκήο δπν θνξέο ην ρξφλν κε ηε ρξήζε εηδηθνχ θαηαγξαθηθνχ κεραλήκαηνο πνπ 

εληνπίδεη ηηο αηέιεηεο εθείλεο πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ εθηξνρηαζκφ. 

πζηεκαηηθή επηδηφξζσζε ησλ εληνπηδφκελσλ αηειεηψλ.  

 Δθηεηακέλε παλειιαδηθή ζηνρεπκέλε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο πεδψλ θαη 

επνρνχκελσλ πνιηηψλ γηα ηνπο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο ηζφπεδεο δηαβάζεηο κε 

αμηνπνίεζε λέσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο (viral marketing, door-to-door ζην ζχλνιν 

ησλ πεξηνρψλ πιεζίνλ ηνπ δηθηχνπ, θ.ά.). Πξφζθιεζε ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ γηα 

ζπζζηξάηεπζε θαη αθηινθεξδή αληαπφθξηζε.  
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πσο θαίλεηαη, γηα λα ιεθζνχλ ηα κέηξα απηά, έγηλε κία πξνζεθηηθή κειέηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ 

απεηινχλ ηελ αζθάιεηα. Έηζη, ε εηαηξία αλαθάιπςε φηη ην ζχζηεκα ακνηβψλ ηεο 

ρξεηάδεηαη αιιαγή, ψζηε λα κελ παξέρεη θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Δπηπξνζζέησο, γηα λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, ε εηαηξία ζα επηρεηξήζεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ππαιιήινπο, έηζη ψζηε 

λα επηηχρεη ζηαδηαθά λα αιιάμεη ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ζπλήζεηεο, επηβάιινληαο 

λέεο πνπ επλννχλ ηελ πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ αζθαιψλ κεηαθηλήζεσλ.      

 

πλεξγαζία κε εκπεηξνγλώκνλεο 

 

ε θάζε νκάδα αλαζρεδηαζκνχ, ζπκκεηέρνπλ ηφζν «εζσηεξηθά» κέιε φζν θαη 

«εμσηεξηθά». Γε ζα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα ζπκβεί θάηη δηαθνξεηηθφ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Διιεληθψλ ηδεξνδξφκσλ. Γηα λα νδεγεζεί ζε επηηπρεκέλν 

αλαζρεδηαζκφ, ν  ΟΔ επηρεηξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Γαιιηθψλ ηδεξνδξφκσλ γηα ηελ θαηάξηηζε απφ απηνχο 

ελδειερνχο κειέηεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηε ζρνιαζηηθή επαλεμέηαζε, ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαινχο θπθινθνξίαο, ηνλ 

έιεγρν ηεο ππνδνκήο, ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, 

αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ησλ αηπρεκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ.  

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο αλσηέξσ κειέηεο θαηαξηίδεηαη σο ην ηέινο ηνπ 

2008 Crash Program γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή αζθάιεηα ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη:  

 παξεκβάζεηο ζηελ ππνδνκή 

 βειηηψζεηο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 νξγαλσηηθά κέηξα φπσο ε απνζαθήληζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

 θαηάξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Ίδξπζε Γξαθείνπ ηδεξνδξνκηθήο Αζθάιεηαο 
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Γεκηνπξγείηαη θαη ζηειερψλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ γαιιηθψλ ζηδεξνδξφκσλ 

Γξαθείν ηδεξνδξνκηθήο Αζθάιεηαο ζηνλ ΟΔ κε αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ, ηελ 

ππνβνήζεζε, θαζψο θαη ηελ επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Crash Program γηα ηε 

ζηδεξνδξνκηθή αζθάιεηα. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 2009, ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Crash Program.  

 

4.5.2 ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ 

 

Με ηηο αιιαγέο πνπ ζα επέιζνπλ ζηνλ κηιν εηαηξηψλ ηνπ ΟΔ ε δνκή θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα κεηαβιεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. κσο, φζν 

απνηειεζκαηηθά θαη λα θαίλνληαη ηα λέα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ, δε ζα θαηαθέξνπλ 

λα επηθέξνπλ καθξνρξφληα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα αλ δε δηαζθαιηζηεί ε 

απφιπηε δηαθάλεηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  Σα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο, πνπ απνηεινχλ ζαθή επηηαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη εθηηκάηαη φηη 

ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά θαη ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Διεγθηηθνί κεραληζκνί 

Πξνβιέπεηαη φηη νπνηαδήπνηε ππφλνηα γηα θαθνδηαρείξηζε ζα πξνθαιεί 

απηφκαηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ζε επίπεδν εζσηεξηθήο δηεξεχλεζεο θαη ζε επίπεδν  

λνκηθψλ - δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Παξάιιεια, ζηειερψλνληαη άκεζα νη Τπεξεζίεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

ζχκθσλα κε ην Νφκν 3429/2005, ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πγηείο αγνξέο. 

 

Δπεκβάζεηο ΤΠΔΔ 

Δηδηθά κε ηελ ΤΠΔΔ εγθαζηδξχεηαη ζηελή ζπλεξγαζία γηα ηε δηελέξγεηα 

ηαθηηθψλ αιιά θαη απξνεηδνπνίεησλ έθηαθησλ ειέγρσλ, ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2010, 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηειέρσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα. 
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Τπνζηήξημε ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

πλάπηεηαη ζπλεξγαζία κε Διεγθηηθή Δηαηξία, ε νπνία σο θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ζα έρεη αθελφο ηελ εθπφλεζε πιήξνπο ζεηξάο εγρεηξηδίσλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αθεηέξνπ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζηειέρσζε κηαο ζχγρξνλεο ππεξεζίαο 

audit. Η ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο audit ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζα ππνζηεξηρζεί γηα ηελ πξψηε ηξηεηία απφ ηε 

ζπκβνπιεπηηθή Διεγθηηθή Δηαηξία, ηεο νπνίαο ζηειέρε ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

ππεξεζία audit.  

 

Βειηίσζε δηαδηθαζηώλ πξνκεζεηώλ θαη αλαζέζεσλ 

Με ηελ ππνζηήξημε ηεο ΜΟΓ, αλαβαζκίδνληαη νη ππεξεζηαθέο δνκέο ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο 

πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα ηηο αλαζέζεηο έξγσλ. Πξνζιακβάλνληαη 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη πηνζεηνχληαη λένη, ζχγρξνλνη θαλνληζκνί αλαζέζεσλ, 

ζπκβαηνί κε ην λέν εζληθφ πιαίζην θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην.  

 

Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

Θεζπίδεηαη Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα δηνηθήζεηο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ 

φισλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε από Γηεζλή Γηαθάλεηα 

Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ εγθαηληάδεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή 

Γηαθάλεηα, ηελ παγθφζκηα Μ.Κ.Ο πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ήζνο θαη δηαθάλεηα. Ο ΟΔ έρεη ήδε απεπζπλζεί ζηε 

Γηεζλή Γηαθάλεηα δεηψληαο ηε ζπκβνπιεπηηθή ηεο ππνζηήξημε γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία αλαζέζεσλ 

έξγσλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ. 
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4.5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 

 

Σν πξφβιεκα ηνπ ΟΔ πνπ ρξήδεη άκεζεο επίιπζεο είλαη νη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ππέξνγθν έιιεηκκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη. ε κία πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζεη 

ηελ θξίζε θαη λα δψζεη κία ψζεζε ζηελ εηαηξία γηα λα εμπγηαλζεί ζηαδηαθά θαη λα 

θαηαζηεί θαη πάιη αληαγσληζηηθή,  ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ Διιάδαο, έρεη μεθηλήζεη 

ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλακφξθσζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη θχξηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί  

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο θαη είλαη νη εμήο: 

 

Γηαρείξηζε ρξένπο 

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη είλαη: 

 Η άκεζε ειάθξπλζε ηνπ ΟΔ απφ ηνπο εηήζηνπο ηφθνπο πνπ αλαγθάδεηαη λα 

πιεξψλεη εμ’ αηηίαο ηνπ πςεινχ δαλεηζκνχ. 

 Η κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο. 

Ωζηφζν, ε εηαηξία δεζκεχεηαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη κε ηνλ ίδην ξπζκφ ηηο 

επελδχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΔ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο ε ιχζε είλαη, ζχκθσλα 

κε ην Τπνπξγείν, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε θεξδνθφξεο ιεηηνπξγίεο 

θαη ε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαρείξηζεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ έλαλ πην 

ηζνκεξή θαηακεξηζκφ ησλ ηφθσλ ζε πην καθξνρξφληα βάζε.  

Αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ρξήζε ζχγρξνλσλ κνξθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ΟΔ, φπσο sale and leaseback θηηξίσλ νηθνπέδσλ, ηηηινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εζφδσλ, εθκεηάιιεπζε παγίσλ πνπ ζηελ παξνχζα θάζε δελ παξάγνπλ εηζφδεκα 

(φπσο ζηαζκνί θ.ι.π). 
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 Αύμεζε ησλ εζόδσλ 

 
Η αχμεζε ησλ εζφδσλ ηίζεηαη επίζεο σο βαζηθφο θαη επηβεβιεκέλνο ζηφρνο, 

θαζψο ζα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλνιηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Δπηπιένλ ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ 

ζηδεξφδξνκνπ απφ ηε κία πιεπξά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηελ άιιε.  

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ηα εμήο: 

 

 Έζνδα από κεηαθνξέο 

Γηακνξθψλεηαη εθ λένπ ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ 

θαη βαζίδεηαη ζε εκπνξηθά θξηηήξηα. Έηζη, ην θφκηζηξν πνπ δελ έρεη νπζηαζηηθά 

απμεζεί απφ ην 2000, αλαπξνζαξκφδεηαη ζηαδηαθά κέζα ζηα επφκελα δχν έηε θαη 

ζηαζεξνπνηείηαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα αιιά ζπγθξίζηκα κε απηά ηνπ ΚΣΔΛ 

(ζήκεξα είλαη ζην 40% ησλ ηηκψλ ηνπ ΚΣΔΛ). Η λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

πξνβιέπεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πξνο ηα θάησ ζε δξνκνιφγηα πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ιφγνπο εζληθνχο, θνηλσληθνχο ή αζηηθήο αλάπηπμεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νξηζκέλα δξνκνιφγηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Οη απνθιίζεηο απηέο ζα αληηζηαζκίδνληαη κε εηδηθέο επηδνηήζεηο απφ ην Γεκφζην, 

εθφζνλ ζα ζεσξνχληαη σο Τπνρξεψζεηο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, φπσο άιισζηε 

ππαγνξεχεη ε θνηλή πξαθηηθή παλεπξσπατθά θαη πξνβιέπνπλ νη θνηλνηηθνί θαλφλεο. 

Με ηηο αιιαγέο απηέο εθηηκάηαη αχμεζε ζηα έζνδα απφ επηβαηηθέο κεηαθνξέο ηεο 

ηάμεο ηνπ 100% έσο θαη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2010. 

Σαπηφρξνλα, ζηνλ θιάδν ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ αλακέλεηαη λα 

ππάξμεη αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο γξακκήο, κε εχινγε αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ, 

έηζη ψζηε, κε πξνυπφζεζε πάληα ηε ζσζηή δηαρείξηζε, κέρξη ην 2010 ηα έζνδα λα 

αλέιζνπλ ζε 60 εθ. € έλαληη 30 εθ. € ην 2007.  

 

Κξαηηθέο Δηζθνξέο 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή αληηζηαζκίζεσλ 

απφ ην  θξάηνο ζηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ΣΡΑΙΝΟΔ γηα ηελ αλάιεςε ησλ 

Τπνρξεψζεσλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. Οη αληηζηαζκίζεηο απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
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ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαη εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαηαβάιινληαη γηα ηε δηαηήξεζε δεκηνγφλσλ δξνκνινγίσλ πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ιφγνπο εζληθνχο, θνηλσληθνχο ή αζηηθήο αλάπηπμεο. Πέξαλ ηεο 

επηδφηεζεο απφ ην θξάηνο ησλ δξνκνινγίσλ απηψλ πνπ θξίλνληαη σο θαζνιηθή 

ππεξεζία, ζα αλαδεηεζεί επηδφηεζε θαη γηα άιια δξνκνιφγηα πνπ δελ θαιχπηνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα απφ ηελ Σνπηθή θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαηήξεζή ηνπο.  

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα αλαθεξζεί φηη ε παξνρή ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ην κε ζαθήλεηα θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα, ζα 

ζπζηαζεί κία Αλεμάξηεηε Αξρή ηδεξνδξφκσλ, ε νπνία ζα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΔ.  

Αλαιακβάλεηαη επίζεο απφ ην Γεκφζην ην κέξνο ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο 

γξακκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη Μεηαθνξηθέο Δπηρεηξήζεηο ζην Γηαρεηξηζηή ηεο 

Τπνδνκήο 

 

Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Η κε ζηδεξνδξνκηθή αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ΟΔ πνπ ελδείθλπηαη γηα 

εθκεηάιιεπζε θαη κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά έζνδα αμηνπνηείηαη κέζσ ΓΙΣ ή 

άιισλ πξφζθνξσλ ηξφπσλ. πσο είλαη γλσζηφ, νη ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο γηα 

απφθηεζε φξσλ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο, αλαιψλνληαο 

ρξφλν πνπ θηάλεη θαη ηα 10 ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδνπλ νπνηαδήπνηε 

αμηνπνίεζε ζε νξαηφ ρξνληθφ νξίδνληα. Ωο εθ ηνχηνπ, αθνχ πξνεγεζεί δηαβνχιεπζε 

κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα επηδησρζεί ε εχξεζε ιχζεο πνπ λα επηηξέπεη ηε 

ρνξήγεζε φξσλ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο κε απφθαζε ησλ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ΤΜΔ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε αμηνπνίεζε ηεο κε ζηδεξνδξνκηθήο πεξηνπζίαο ζα κπνξνχζε 

λα απνθέξεη εηήζηα έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 50 εθ. € κεηά απφ 5 έσο 10 έηε.  

 

Γηαθξάηεζε ππαξρόλησλ πειαηώλ θαη επέθηαζε πειαηεηαθήο βάζεο 

Η πξνζζήθε λέσλ επηβαηψλ ζηελ πειαηεηαθή βάζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, αιιά 

θαη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο θξίλεηαη φηη κπνξεί λα 
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ζπληειέζεη ζε αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ εζφδσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζρεδηάδνληαη απφ ηελ ΣΡΑΙΝΟΔ νη εμήο δξάζεηο: 

 Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο yield 

management, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηκνινγηαθέο πξνζθνξέο ζε δξνκνιφγηα 

ρακειφηεξεο θίλεζεο 

 Καζηέξσζε πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο γηα καθξνρξφληνπο θαη ηαθηηθνχο 

πειάηεο, θαηά ηα πξφηππα ησλ πξνγξακκάησλ Bonus Miles αεξνπνξηθψλ θαη 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη κε παξνρέο φπσο αλαβάζκηζε ζέζεο, δσξεάλ ζίηηζε θαη 

παξνρή εηζηηεξίσλ. 

 Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εμππεξέηεζεο, ε νπνία ζήκεξα δελ ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. Με ηε βειηίσζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζε ζηαζκνχο θαη ακαμνζηνηρίεο, κε εκπινπηηζκφ ησλ παξνρψλ ζε 

πειάηεο δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ αηζνπζψλ αλακνλήο, ηελ 

εγθαηάζηαζε αζχξκαηνπ Internet ζε θεληξηθνχο ζηαζκνχο θαη έλα πιέγκα αλάινγσλ 

δξάζεσλ, νη επηβάηεο ζα απνιακβάλνπλ πιένλ ζχγρξνλεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαη 

πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο. 

 Ίδξπζε ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, ην νπνίν ζα εμππεξεηεί νινθιεξσκέλα ηηο 

αλάγθεο ησλ επηβαηψλ, παξέρνληαο ππεξεζίεο θξάηεζεο θαηαιπκάησλ, ελνηθίαζεο 

απηνθηλήηνπ, θιπ, πξνσζψληαο παξάιιεια θαη ηα ζηδεξνδξνκηθά πξντφληα (cross-

selling).  

 Δπέθηαζε ζεκείσλ πψιεζεο κε ζχγρξνλα γξαθεία ζε ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα, 

αιιά θαη κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ θαλαιηψλ φπσο ην Γηαδίθηπν θαη ε θηλεηή 

ηειεθσλία, θαζψο θαη αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ ζεκείσλ πψιεζεο. 

 Αμηνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ γξακκψλ κε πηιφην ηελ Οιπκπία – Καηάθσιν θαη 

έπεηηα ηηο γξακκέο ηνπ Νέζηνπ, ηνπ Πειίνπ θαη ησλ Καιαβξχησλ. 

 Γεκηνπξγία ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

δξνκνινγίσλ είηε ζε επνρηαθή είηε ζε κφληκε βάζε. 

 

πγθξάηεζε δαπαλώλ 
Γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηδηαίηεξα ηε κείσζε ησλ εζληθψλ πφξσλ 

πνπ θαιχπηνληαη κε δαλεηζκφ ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα: 
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 Πεξηζηέιινληαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο, κε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ρσξίο αιιαγή ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζην Γ’ ΚΠ 2000-2006 θαη ζην ΔΠΑ 2007-2013. 

 Μεηψλεηαη ε ζπλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε σο εμήο: 

 ζηαδηαθή θπζηνινγηθή ζπληαμηνδφηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 αιιαγέο ζην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ θαη ζην Γεληθφ Καλνληζκφ 

Κπθινθνξίαο, νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηε κείσζε ηεο κηζζνδνζίαο. Μεηαμχ 

ησλ αιιαγψλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη γηα παξάδεηγκα, ν πεξηνξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ επί ησλ ακαμνζηνηρηψλ θαη ε επειημία κεηαμχ θιάδσλ, 

βαζκνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα επηηξέςεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Αμηνπνηείηαη εμσηεξηθφ πξνζσπηθφ (outsourcing) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσξηλψλ αλαγθψλ. 

 πζηήλεηαη Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο 

πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πξφγξακκα ζα αθνξά κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν ιφγσ ειηθίαο θαη γλσζηηθνχ πεδίνπ εθηηκάηαη 

φηη ζα εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνθίλεζεο, ηειεδηνίθεζεο, 

ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία βαζίδνληαη φια ζε ηερλνινγίεο αηρκήο. Δπίζεο ζα αθνξά 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ θξίλεηαη φηη πιενλάδεη ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ή πνπ ζα πιενλάδεη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ή πνπ 

ζα πιενλάδεη ιφγσ ηεο ζηαδηαθά επξχηεξεο πξνζθπγήο ζε εξγνιαβίεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ. ηφρνο είλαη ε παξακνλή ζηνλ κηιν ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ πνπ καδί κε ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο εηδηθεπκέλνπο 

ππαιιήινπο ζα επηηξέςεη ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζα 

ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα ην δίθηπν. ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε άκεζε 

πξφζιεςε 100 λέσλ κεραλνδεγψλ απφ ηελ ΣΡΑΙΝΟΔ. 

 Δπαλαζεσξείηαη ζηξαηεγηθά ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ, ηα νπνία 

πξνζεγγίδνληαη πιένλ απφ πειαηνθεληξηθή νπηηθή κε ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή 
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αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπ Οκίινπ. Η πξνζέγγηζε απηή 

κεηαθξάδεηαη ζε αξαίσζε δξνκνινγίσλ πνπ δελ πξνζειθχνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ 

επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ θαηαγξάθνπλ πςειή 

επηβαηηθή θίλεζε. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνλ άμνλα ΠΑΘΔΠ θαη ζηηο Πξναζηηαθέο 

γξακκέο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 

δξνκνινγίσλ αμηνπνηείηαη ε δηεζλήο εκπεηξία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθεπκέλνη 

ζχκβνπινη. Παξάιιεια, ν κηινο πξνρσξά ζε ζπλελλνήζεηο κε ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, κε ζηφρν λα κε ζηγεί ε ππνρξέσζε θαζνιηθήο ππεξεζίαο. 

 Δπαλεμεηάδνληαη απφ κεδεληθή βάζε φιεο νη ινηπέο δαπάλεο (πέξαλ ησλ 

επελδπηηθψλ θαη κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ), πξνθεηκέλνπ 

λα εληνπηζηνχλ εμαληιεηηθά φιεο νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. 

 Δμνηθνλνκνχληαη εζληθνί πφξνη θαη κεηψλεηαη ν δαλεηζκφο κέζσ ηεο 

πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

έξγσλ ππνδνκήο κε ΓΙΣ ή άιιε κέζνδν ζπλεξγαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηδηψηεο. 

Απφ φια ηα κέηξα πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ εθηηκάηαη φηη ηα έζνδα, νη 

δαπάλεο θαη ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζα θπκαίλνληαη ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2007 ζηα 

εμήο επίπεδα:  

  2007 2010 Γηαθνξά 

Έζνδα       

Έζνδα Μεηαθνξηθνχ 

Έξγνπ 
105 200 95 

ΤΓΤ 0 150 150 

Σύνολο 105 350 245 

Γαπάλεο       

Κφζηνο Μηζζνδνζίαο 400 300 -100 

Άιιεο Λεηηνπξγηθέο 

Γαπάλεο 
160 130 -30 

Σύνολο 560 430 -130 

Έιιεηκκα 455 80   

Μείσζε Λεηηνπξγηθνύ 

Διιείκκαηνο 
    -375 

 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 115 

 

4.5.4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 
 

Η νηθνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΟΔ δελ είλαη αξθεηέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ. ιε ε 

πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, αλ δε δνζεί έκθαζε 

θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ νκίινπ. ηα πιαίζηα απηά, νη ππεχζπλνη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ πξνηείλνπλ ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, φπσο επίζεο θαη γηα εηαηξηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. ηφρνο ηεο λέαο δνκήο ηνπ νκίινπ είλαη λα θαιχςεη φια ηα 

ππάξρνληα θελά θαη λα βνεζήζεη ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ ππφινηπσλ 

πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ.  

Πην αλαιπηηθά,   ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ησλ επελδχζεσλ ηνπ Οκίινπ κέρξη ην 2015 απνηειεί ε νινθιήξσζε 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΠΑΘΔΠ σο ηδεξνδξνκηθή Γξακκή Τςειψλ Σαρπηήησλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε επέθηαζε ηνπ Πξναζηηαθνχ κέρξη ην Λαχξην. Παξάιιεια, 

ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ θαη ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο αλαθαηλίζεηο θαη ηηο επεθηάζεηο ησλ πθηζηακέλσλ γξακκψλ. 

ηφρνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ λα γίλεη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηδησηψλ (ΓΙΣ) θαη ηξαπεδψλ θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα 

γίλεη ρξήζε δεκφζησλ πφξσλ.   

ρεηηθά κε ην ηξνραίν πιηθφ, ζεκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη θαη απηφ λα 

αλαλεσζεί, αθνινπζψληαο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ. Η ειεθηξνθίλεζε 

ηνπ δηθηχνπ θαη ε  κεηαβνιή ηεο δξνκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζα απειεπζεξψζεη 

Γεδεινθίλεηεο Μεραλέο Έιμεο, νη νπνίεο έηζη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιια ηκήκαηα 

ηνπ δηθηχνπ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ βήκα απνηειεί ε απνδέζκεπζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξνκεζεηψλ γηα ην ζηδεξφδξνκν (π.ρ. αληαιιαθηηθά ηξνραίνπ πιηθνχ) απφ ην Δηήζην 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, νη νπνίεο πιένλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απεπζείαο απφ ηνλ ΟΔ ή ηελ ΣΡΑΙΝΟΔ. 

Ο εηαηξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ ινηπψλ ζπγαηξηθψλ απφ 

ηνλ ΟΔ ή ηελ ΔΡΓΟΔ, έρεη σο ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο επθαηξία γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ 
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ππεξεζηαθψλ δνκψλ ζηνλ ειιεληθφ ζηδεξφδξνκν. Οη νξγαλσηηθέο απηέο αιιαγέο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηε δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ νξγαλνγξακκάησλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο, ηελ εμάπισζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο νξηδφληηα θαη θάζεηα ζηελ επηρείξεζε, ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 

θνζηνινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο θφζηνπο, θαζψο θαη άιισλ 

MIS, εηζάγνπλ ηε ζχγρξνλε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία ζην ζχζηεκα ηνπ νκίινπ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε δηεμαγσγήο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πξνσζείηαη ξχζκηζε ε 

νπνία ζα επηηξέπεη ζηνλ ΟΔ θαη ηελ ΣΡΑΙΝΟΔ λα αλαδεηνχλ θαη λα 

πξνζιακβάλνπλ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη απφ ηελ επξχηεξε ηδησηηθή αγνξά. Μέρξη 

ζήκεξα ε δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν γηα ηελ πξφζιεςε Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, 

κε απνηέιεζκα  δηεπζπληηθέο ζέζεηο λα παξακέλνπλ θελέο, θαζψο δελ ππάξρνπλ 

ζηειέρε κε ηα ελδεδεηγκέλα ηππηθά ή νπζηαζηηθά πξνζφληα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

Οκίινπ πνπ λα κπνξνχλ λα ηηο πιεξψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ  

δεκηνπξγείηαη δηνηθεηηθφ θελφ ζε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν λεπξαιγηθνχο ηνκείο, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη έιιεηςε νξγάλσζεο. Σα λέα κέηξα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ν κηινο ζα ζηειερσζεί θαηάιιεια, κε πιήξσο θαηαξηηζκέλα 

ζηειέρε, ηα νπνία ζα θαηαλννχλ θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαξθνχο εμέιημεο.        

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 117 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΕΨΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ 
ΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
 

 
 

5.1 ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ42 
 

Η Οιπκπηαθή Αεξνπνξία απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κε πεξηζζφηεξα απφ πελήληα έηε ηζηνξίαο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ απηψλ γλψξηζε κεγάιε άλνδν, εθάξκνζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο θαη 

θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη πνηθίια πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο. Παξαθάησ, 

αλαθέξνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ηεο 

Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, απφ ην έηνο ίδξπζήο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα.    

Η Οιπκπηαθή Αεξνπνξία, ηδξχζεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 1957, κεηά ηελ εμαγνξά 

ηεο θξαηηθήο ΣΑΔ (Σερληθαί θαη Αεξνπνξηθαί Δθκεηαιιεχζεηο - Greek National 

Airlines) απφ ηνλ Αξηζηνηέιε Ωλάζε. Σν πάζνο θαη ε θηινδνμία ηνπ Έιιελα 

κεγηζηάλα θαηέζηεζαλ γξήγνξα ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, αθνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία είλαη ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αεξνπνξηθή εηαηξία ζηνλ 

θφζκν. Σν αεξνπνξηθφ ηεο δίθηπν επεθηείλεηαη δηαξθψο, θαζψο πξνζηίζεληαη ζε απηφ 

πξννξηζκνί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη Σνλ Ινχλην ηνπ 

1966, ε ΟΑ μεθηλάεη ηηο θαζεκεξηλέο πηήζεηο ηεο πξνο ηε Νέα Τφξθε, κε ηα λέα 

Boeing 707-320, ελψ ην 1968, ην δίθηπν ηεο εηαηξίαο θζάλεη έσο ην 

Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Σελ ίδηα ρξνληά παξαιακβάλνληαη ηα πξψηα 

Boeing 727-200. Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ε ΟΑ εληάζζεη ζηνπο πξννξηζκνχο ηεο ην 

Μφληξεαι ηνπ Καλαδά. 

ηηο 2 Απγνχζηνπ 1971, ηδξχζεθε ε Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα, κε ζηφιν κηθξψλ 

ειηθνθφξσλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ, κε απνζηνιή ηεο, ηε ζχλδεζε κηθξψλ 

αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ κεγάια 

αεξνζθάθε. ηηο 3 Μαξηίνπ 1972, ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία γίλεηαη ε Δηαηξία ησλ 

                                                           
42
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Πέληε Ηπείξσλ, εγθαηληάδνληαο ηε γξακκή Αζήλα - Μπαλγθφθ - ηγθαπνχξε - 

χδλευ. Έηζη, δεθαπέληε, κφιηο, ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, ε κηθξή Οιπκπηαθή ησλ 

15 ειηθνθφξσλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ 244.000 επηβαηψλ ηνπ 1957, έρεη, ην 1972, έλα 

δίθηπν απισκέλν ζηηο Πέληε Ηπείξνπο, κεηαθέξνληαο 2.569.000 επηβάηεο. Σν 1973, 

φκσο, επηθπιάζζεη δχν δπζάξεζηα γεγνλφηα: ηελ ηξαγηθή απψιεηα ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Ωλάζε, αιιά θαη ηελ απαξρή ηεο πεηξειατθήο θξίζεο, ιφγσ ηεο νπνίαο ε ΟΑ 

απνζχξεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα αγνξά αεξνζθαθψλ Concorde. Σν έηνο 1975 

απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξίαο, αθνχ πεξλάεη γηα πξψηε θνξά ζηα ρέξηα 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. To 1978, ε ΟΑ, είλαη κία απφ ηηο κφιηο ηέζζεξηο 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ θηιφδνμε επξσπατθή πξνζπάζεηα ηεο 

λενζχζηαηεο Airbus, ελψ ην ίδην έηνο πξσηνπνξεί, θαηαξγψληαο ζχλνξα, 

εγθαηληάδνληαο ηε γξακκή Αζήλα - Σίξαλα. Παξάιιεια, θξνληίδεη λα παξακέλεη κία 

ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλε εηαηξία, κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, αθνχ ην 1979 ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ (CRS). 

Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα, πνπ ζεκαηνδνηείηαη γηα ηελ 

Οιπκπηαθή Αεξνπνξία απφ ηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Οιπκπηαθή 

Σνπξηζηηθή, ε αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο ζπλερίδεηαη. Απμάλεη θαηά πνιχ ην ζηφιν ησλ 

αεξνζθαθψλ ηεο θαη εκπινπηίδεη ην ζχλνιν ησλ πξννξηζκψλ ηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Σν 1992 ηδξχνληαη νη Μαθεδνληθέο Αεξνγξακκέο, 

ζπγαηξηθή ηεο ΟΑ, κε ξφιν ηελ εθηέιεζε λαπισκέλσλ (charter) πηήζεσλ. 

ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2003, ε Οιπκπηαθή γπξίδεη ζειίδα
43

: 

Μεηά απφ 46 ρξφληα ηζηνξηθήο πνξείαο, ν κηινο Δηαηξηψλ ηεο Οιπκπηαθήο 

κεηαζρεκαηίδεηαη. Οη θιάδνη πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη 

ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο απνξξνθψληαη απφ ηηο Μαθεδνληθέο Αεξνγξακκέο, πνπ 

κέρξη ηφηε εθηεινχζαλ λαπισκέλεο πηήζεηο ("charter") θαη πνπ κεηνλνκάδνληαη 

πιένλ ζε Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο. Σν 2004 είλαη Υξνληά - Οξφζεκν γηα ηελ 

Διιάδα θαη ηηο Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο: Η Διιάδα δηνξγαλψλεη ηνπο Αγψλεο ηεο 

28εο Οιπκπηάδαο. Οη ΟΑ, σο Μέγαο Υνξεγφο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ "Αζήλα 

2004", κεηαθέξνπλ ηνλ Αχγνπζην 631.226 επηβάηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πνιινχο 

αζιεηέο. Η Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζε 8.164 πηήζεηο κε αθξίβεηα ζηελ ψξα 

αλαρψξεζεο (on time performance) 92,7%. Σν 2005 απνηέιεζε ρξνληά αλφδνπ, κε ηηο 

                                                           
43

 Θ μεταβολι τθσ εταιρείασ κα ςχολιαςτεί παρακάτω 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 119 

 

Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο λα θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επηβαηηθή ηνπο 

θίλεζε. πγθεθξηκέλα, ην πξψην επηάκελν ηνπ 2005, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ζηνπο 

επηβάηεο Δμσηεξηθνχ θαηά 12,3% (+ 184.939 επηβάηεο) θαη αχμεζε εζφδσλ θαηά 

14,6%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 2004. Σν ίδην έηνο ε εηαηξία 

πξσηαγσληζηεί γηα κία αθφκε θνξά ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ηελ 

ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ (Internet Check-In). 

χκθσλα κε ηελ ππεξεζία απηή, νη επηβάηεο, πνπ ηαμηδεχνπλ ζε πηήζεηο Δζσηεξηθνχ 

ρσξίο απνζθεπέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδνπλ ειεθηξνληθή θάξηα επηβίβαζεο  

(electronic boarding pass) θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην αεξνζθάθνο ηεο 

πηήζεο πνπ επέιεμαλ, απνθεχγνληαο ηελ αλακνλή κπξνζηά απφ ηα Check-In Desks. 

Σν 2007 νη ΟΑ πηζηνπνηνχληαη, γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά κεηά ην 2005, ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ηεο ΙΑΣΑ : ΙΟSA (IATA Operational Safety Audit), επηβεβαηψλνληαο ηε 

ζπλερή δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαιχηεξε θαη πιένλ αζθαιή εμππεξέηεζε ησλ 

επηβαηψλ ηεο. Σν έηνο απηφ θιείλεη κε ηελ απφιπηε επηθξάηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εηζηηεξίνπ (e-ticket) θαη ηηο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ, λα 

παξνπζηάδνπλ αικαηψδε δήηεζε, ελψ, νη ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο ζεκεηψλνπλ 

αχμεζε 91%, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

 

5.2 ΤΓΚΡΙΗ ΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕ 

ΕΣΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΗ ΟΙΝΟΜΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ  
 

Η Οιπκπηαθή Αεξνπνξία ήηαλ θαη παξακέλεη ε εηαηξία κε ηε κεγαιχηεξε 

θίλεζε επηβαηψλ ζην εμσηεξηθφ. παξά ηελ εκθάληζε ελφο αμηφινγνπ αληαγσληζηή, 

ηεο Aegean Airlines, ην έηνο 2001. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν 

αξηζκφο επηβαηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ κε ηελ Οιπκπηαθή δελ έρεη 

κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά γηα ηελ εηαηξία απφ 1998 κέρξη ην 2007. Ωζηφζν, ην πνζνζηφ 

έρεη κεηαβιεζεί, αθνχ ην 1998 κεηαθηλνχζε 2.658.935 ζηνπο 19.639.035 (14%), ελψ 

ην 2007 κεηαθίλεζε 2.697.117 ζηνπο 28.125.738 (10%). Κχξηνο ιφγνο, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνπο πίλαθεο, είλαη ε είζνδνο ελφο λένπ αληαγσληζηή, ηεο Aegean Airlines, ην 

έηνο 2001, ε νπνία παξνπζηάδεη ζπλερή άλνδν, θεξδίδνληαο ζηαδηαθά έλα νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο.  
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Πίλαθαο 1 

Κίλεζε εμσηεξηθνύ αλά εηαηξία 

 

 

Έτορ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΟΑ 2.658.935 2.694.390 3.056.026 3.010.790 2.892.715 2.835.396 2.800.912 2.996.030 2.662.841 2.697.117 

Aegean 0 0 0 591.903 672.544 800.906 1.009.246 1.218.532 1.386.749 1.870.201 

Λοιπέρ 
ελληνικέρ 
εταιπίερ 

0 328.591 476.692 84.127 105.883 267.578 100 50 50 75 

Σύνολο 
ελληνικών 
εταιπιών 

2.658.935 3.022.981 3.532.718 3.686.820 3.671.142 3.903.880 3.910158 4.264.562 4.099.590 4.642.318 

Σύνολο 
ξένων 

εταιπιών 
16.980.100 19.399.730 20.574.098 21.293.569 20.571.775 20.090.969 20.094.399 20.796.368 22.533.836 23.483.421 

Σύνολο 
κίνησηρ 

εξωτεπικού 
19.639.035 22.422.711 24.106.815 24.980.389 24.242.917 23.994.849 24.004.557 25.060.929 26.633.426 28.125.738 

 

*εκεηώλεηαη όηη ην έηνο 2003 απνηειεί έηνο επηρεηξεζηαθώλ αιιαγώλ γηα ηελ επηρείξεζε 

 

Πηγές: IATA, AIA, AEA 
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Πίλαθαο 2 

Μεξίδην αγνξάο ησλ ειιεληθώλ εηαηξηώλ θαη ηεο Οιπκπηαθήο 

(Κίλεζε εμσηεξηθνύ) 

 

 

Πίλαθαο 3 

Δπηβαηηθή θίλεζε εζσηεξηθνύ, 1998-2007 

 

Έτορ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΟΑ 3.801.428 3.665.866 3.635.275 3.239.210 2.794.734 2.382.941 3.049.088 2.903.971 2.979.311 3.237.710 

Πηγές: IATA, AIA, AEA 

Έτορ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% ελληνικών 

εταιπιών 
14% 13% 15% 15% 15% 16% 16% 17% 15% 17% 

% τηρ ΟΑ 14% 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 
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Μεξίδηα αγνξάο Ο.Α. θαη Aegean  

Πεξίνδνο 1998 -2007 

 
 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο γηα ηελ Οιπκπηαθή ζηηο πηήζεηο εζσηεξηθνχ είλαη αθφκα κεγαιχηεξε ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηηο πηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Η εηαηξία Aegean 

Airlines κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε κία θαηαμησκέλε εηαηξία θαη απμάλεη ηα πνζνζηά 

ηεο κε έληνλν ξπζκφ, θαηαθέξλνληαο ην έηνο 2006 λα μεπεξάζεη ην κεξίδην αγνξάο 

ηεο Οιπκπηαθήο. Έηζη, ε Οιπκπηαθή παχεη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο λα είλαη 

ν θπξηφηεξνο αεξνκεηαθνξέαο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ε Οιπκπηαθή κεηαβάιιεηαη απφ 86,2% ην 1998 ζε 49,1% ην 

2007. Αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ γηα ηελ Aegean Airlines μεθηλά απφ πεξίπνπ 8% ην 

έηνο 1999, γηα λα θηάζεη ην 50,9% ην 2007.    

 

5.3 ΚΟΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
 

Σν θφζηνο πσιήζεσλ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο αλέξρεηαη ζε 125 

εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο θαη απνηειεί ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο 

εηαηξίαο. Σν θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, γηαηί ε εηαηξία, κεηά ην 2003, δελ δηαζέηεη 

δηθφ ηεο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα λα είλαη ππνρξεσκέλε λα αγνξάδεη 

απηέο ηηο ππεξεζίεο απφ ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία – Τπεξεζίεο.   

Μεξίδηα αγνξάο εζσηεξηθώλ πηήζεσλ
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Αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο, ε εηαηξία θαιείηαη λα θαηαβάιεη ην 15% πεξίπνπ 

ησλ ζπλνιηθψλ ηεο δαπαλψλ (πεξίπνπ 120 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο) ζηελ 

παλάθξηβε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζηφινπ ηεο. Η αληίζηνηρε δαπάλε ζε επξσπατθφ 

επίπεδν αλέξρεηαη ζε 10%. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ 

αεξνζθαθψλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλά ε Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο εηαηξίεο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλα, 

εηδηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη πνιιά απφ ηα αεξνζθάθε ηεο είλαη ειηθνθφξα, ηα 

νπνία ζα έπξεπε λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα 

αεξησζνχκελα. ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εηήζην 

θφζηνο ζπληήξεζεο αλά αεξνζθάθνο γηα δηάθνξεο επξσπατθέο εηαηξίεο, έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ εκθαλείο νη κεγάιεο δηαθνξέο.    

Αεποποπική 

Εταιπία 

Ετήσιο 

κόστορ 

(εκατ.€) 

Απιθμόρ 

αεποσκαυών 

(στόλορ) 

Ετήσιο 

κόστορ ανά 

αεποσκάυορ 

(εκατ. €) 

% 

σςγκπιτικά 

με το 

κόστορ των 

ΟΑ (100%) 

Austrian Airlines  186 98 1,90 59% 

Aer Lingus  82,6 42 1,97 61% 

Aegean Airlines 56,1 27 2,08 64% 

Tap Portugal 128 54 2,37 73% 

British Airways 568 237 2,40 74% 

Lufthansa 723 256 2,82 87% 

Iberia 409 133 3,08 95% 

Ολςμπιακέρ 

Αεπογπαμμέρ 
120 37 3,24 100% 

15%
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16%

Ολςμπιακέρ

Αεπογπαμμέρ

Μ.Ο. Δςπωπαϊκών

Δηαιπειών

Κόζηνο πσιήζεσλ σο πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ 

δαπαλώλ
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Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα θαχζηκα ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο ζηνηρίδνπλ ηδηαίηεξα αθξηβά, κηα πνπ ην θφζηνο απηφ εθηηκάηαη ζε 35% 

ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ (280 εθαη. επξψ εηεζίσο). Γηα ηνπο αληαγσληζηέο ε 

αληίζηνηρε δαπάλε θπκαίλεηαη ζε αηζζεηά ρακειφηεξα επίπεδα, αθνχ ζπλήζσο 

βξίζθεηαη κεηαμχ 25% θαη 30%. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε είλαη 

αξθεηά πςειφηεξε απφ ηηο αληίζηνηρεο αληαγσληζηξηψλ εηαηξηψλ, είλαη φηη νη δεκίεο 

ηεο δελ ηεο επηηξέπνπλ λα δεζκεχζεη ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ έγθαηξα 

ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ζε θαιχηεξεο ηηκέο. Δπίζεο, πάιη ιφγσ αδπλακίαο 

επελδχζεσλ, ρξεζηκνπνηεί αεξνζθάθε παιαηνχ ηχπνπ, πνπ θαηαλαιψλνπλ 

πεξηζζφηεξν θαχζηκν, έλαληη ησλ αεξνζθαθψλ λέαο γεληάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

 
 

Σν θφζηνο ηεο επίγεηαο εμππεξέηεζεο εθηηκάηαη ζε 17% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηεο εηαηξίαο (145 εθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο), ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο 

φξνο ζε επξσπατθφ επίπεδν αλέξρεηαη κφιηο ζην 13,5%. Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 

είλαη πςειφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ, εμαηηίαο θπξίσο ησλ αεξνζηαζκψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ. ηνπο αεξνζηαζκνχο απηνχο  ππάξρνπλ μερσξηζηά ζπκβφιαηα κε 

θαηά ηφπνπο παξφρνπο, κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη εθηθηή ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο.  
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Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν δαπάλεο γηα ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία 

απνηεινχλ νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεηαη φηη 

νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο είλαη αξθεηά πςειέο. 

Μάιηζηα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη απνδνρέο ζπλνδεχνληαη θαη απφ κεησκέλεο 

παξαγσγηθέο ψξεο. Σα πξάγκαηα ζηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία – Τπεξεζίεο είλαη 

αθφκα ρεηξφηεξα. Σν θφζηνο γηα ηελ εηαηξία είλαη εμαηξεηηθά πςειφ, θαζψο ην 2007 

ην θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη νη απνδεκηψζεηο απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ μεπέξαζαλ ην 

70% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην 

2007 κφλν ε ππεξεξγαζία αληηζηνηρνχζε ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. 

Δίλαη εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε παξαγσγηθφηεηα ελφο εξγαδνκέλνπ ζηελ Σερληθή 

Βάζε ηεο Lufthansa είλαη ηξηπιάζηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελφο εξγαδνκέλνπ ζηελ 

Σερληθή Βάζε ηεο Οιπκπηαθήο, αθνχ ηα έζνδα αλά εξγαδφκελν ζηελ Σερληθή Βάζε 

ηεο Lufthansa είλαη € 300.000 ην ρξφλν, ελψ ηα αληίζηνηρα έζνδα αλά εξγαδφκελν 

ζηελ Σερληθή Βάζε ηεο Οιπκπηαθήο είλαη € 100.000 επξψ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη 

φια ηα ζσκαηεία έρνπλ εμαζθαιίζεη πςειά επηδφκαηα, ηα νπνία μεπεξλνχλ ηνπο 

βαζηθνχο κηζζνχο ζε πνζνζηά απφ 106% σο 424%.  

 

5.4 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

 

Αλακθηζβήηεηα, ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειή. κσο, ζχκθσλα θαη κε 

ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, παξά ηε ιακπξή πνξεία ηεο, ε Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία αληηκεηψπηδε θαη εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. πλνπηηθά, αλαθέξεηαη γηα αθφκε κία  θνξά φηη ε Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία ράλεη ζηαδηαθά ην κεγάιν κεξίδην αγνξάο πνπ θαηείρε θαηά ην παξειζφλ, 

ηφζν ζηηο πηήζεηο εμσηεξηθνχ φζν θαη ζηηο πηήζεηο εζσηεξηθνχ. Παξάιιεια, 

παξνπζηάδεη πνιχ πςειφ θφζηνο πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Η 

παξνχζα δνκή θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ηα παιαηά αεξνζθάθε θαη νη 

εχζξαπζηεο ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο, δελ ηεο επηηξέπνπλ λα ζηαζεί αμηνπξεπψο 

ζην ζχγρξνλν, έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ 

- πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα έζνδα - είλαη αδχλαηε, ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθήο 
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αγνξάο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Πεξαηηέξσ επηδνηήζεηο είλαη εμίζνπ αδχλαηεο, 

γηαηί ζα ήηαλ παξάλνκεο κε βάζε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.   

Σα πξνβιήκαηα απηά δελ εκθαλίζηεθαλ μαθληθά. Αληηζέησο, μεθίλεζαλ ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ εκθαλίζζεθαλ ηα πξψηα ειιείκκαηα ηεο εηαηξίαο. Σα 

ρξέε εμαθνινχζεζαλ λα δηνγθψλνληαη θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Η νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ραξαθηεξίζηεθε θξίζηκε θαη απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ησλ 

πξψησλ πξνζπαζεηψλ εμπγίαλζήο ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Οη 

πξνζπάζεηεο απηέο πεξηειάκβαλαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξίαο απφ ην Διιεληθφ 

Κξάηνο. 

 Σν 1994 απνηέιεζε ρξνληά  ζηαζκφ, αθνχ ζπκθσλήζεθε ζην επίπεδν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φιεο νη επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο λα ξπζκίζνπλ ηα ρξέε 

ηνπο άπαμ θαη λα δνζεί νξηζηηθφ ηέινο ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Η ξχζκηζε απηή 

είλαη γλσζηή σο «one time, last time» θαη ζήκαηλε φηη ε θξαηηθή ελίζρπζε δελ ζα 

έπξεπε λα μαλαδνζεί ζε θακία επξσπατθή αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ είρε ήδε ιάβεη. Η 

ειιεληθή θπβέξλεζε έθαλε ρξήζε ηεο έγθξηζεο πνπ έδσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 

1994 θαη πξνέβε ζε πξφγξακκα εμπγίαλζεο ην νπνίν θφζηηζε πάλσ απφ 2 δηζ. επξψ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή εμέδσζε απφθαζε πνπ επέηξεςε εληζρχζεηο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο κε ηελ 

κνξθή: 

(α) εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ($378 εθαη.) θαη  

(β) δηαγξαθή ρξεψλ ηεο ΟΑ, κεηαηξνπή ρξεψλ ηεο ζε θεθάιαην θαη αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο (545 δηζεθαηνκκπξίσλ δξρ., δειαδή πεξίπνπ 1,6 δηζ. 

επξψ).  

Έθηνηε επηρεηξήζεθαλ αλεπηηπρψο ηξία πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο ηεο εηαηξίαο, 

καδί κε δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηεο. Γπζηπρψο, φια ηα 

παξαπάλσ κέηξα δελ απέθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα.    

πλνιηθά κέρξη ηψξα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη ηέζζεξηο αξλεηηθέο 

απνθάζεηο (ην 2002, ην 2005, ην 2006 θαη ην 2008) πνπ αθνξνχλ παξάλνκεο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο πξνο ηελ Οιπκπηαθή θαη επηβάιινπλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην Γεκφζην. 

Πην αλαιπηηθά, ην 2002 ε Δπξσπατθή επηηξνπή απνθάλζεθε φηη γηα ην δηάζηεκα 
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1994-2002 ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία νθείιεη λα επηζηξέςεη παξάλνκεο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο χςνπο € 160 εθαηνκκπξίσλ. Δπίζεο, ην 2005 δήηεζε ηελ επηζηξνθή λέσλ 

εληζρχζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2004, ζπλνιηθνχ χςνπο 540 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

θαη θαηέιεμε φηη νη Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο είλαη δηάδνρν ζρήκα ηεο Οιπκπηαθήο.  

Η εηαηξεία δε δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα πνζά θαη επνκέλσο, ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ηνπο ζα ηελ νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε. Σέινο, ην επηέκβξην ηνπ 2008 ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεηά ηελ επηζηξνθή παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 

850 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Παξά ηηο ζπλερήο πξνζπάζεηεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Οιπκπηαθήο δελ 

παξνπζηάδεη κέρξη ζήκεξα θακία βειηίσζε.  χκθσλα κε ζηνηρεία θαη κειέηεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ηα 36 απφ ηα 40 δξνκνιφγηα εμσηεξηθνχ ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αεξνγξακκψλ είλαη δεκηνγφλα, φπσο δεκηνγφλα είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα κε 

επηδνηνχκελα δξνκνιφγηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Δμαηηίαο απηψλ ε εηαηξία παξάγεη 

έιιεηκκα 1 εθαη. επξψ εκεξεζίσο, ελψ ππάξρεη εθηίκεζε φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 

ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηεο ζα αλέξρνληαη πιένλ ζε πνζφ κεγαιχηεξν απφ 2,6 δηζ. 

επξψ.  

πλνιηθή ζπζζσξεπκέλε δεκία ηεο Οιπκπηαθήο: 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αεξνγξακκψλ πξνο ην Γεκφζην αλέξρνληαη ζηα € 358.322.798. Μεηαμχ άιισλ 

ρξσζηνχλ: 

 € 94.200.000 ζηελ Δθνξία,  

 € 63.941.181 ζε Σέινο Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αεξνδξνκίνπ ΣΔΑΑ,  

 € 105.135.270 γηα Rent & MRS αεξνζθαθψλ (ελνηθίαζε θαη ζπληήξεζε) 

 € 94.042.253  ζε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία - Τπεξεζίεο Α.Δ. θαη Οιπκπηαθή 

Αεξνπινΐα 

Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο 645 εθαη. Δπξψ 

Οιπκπηαθή Αεξνπνξία - Τπεξεζίεο 1.750 εθαη. Δπξψ 

Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα 260 εθαη. Δπξψ 

ΤΝΟΛΟ 2.655 εθαη. Δπξώ 
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Αληίζηνηρα, νη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο - 

Τπεξεζίεο Α.Δ. θαη ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο μεπεξλνχλ ην € 1 δηζ.  

 ην Γεκφζην:  € 625.000.000  

 ην ΙΚΑ:   € 453.000.000  

 

 

5.5 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ ΣΗ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

 

Απφ φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επηρείξεζε 

ζα πξέπεη λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε θαη ηε 

ζηαδηαθή αλάθακςή ηεο θαη λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη θαη πάιη κία απφ ηηο πξψηεο 

ζέζεηο ζηνλ θφζκν ζηνλ θιάδν ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

ην επηηχρεη είλαη λα μεθηλήζεη εθαξκφδνληαο έλα πξφγξακκα εηαηξηθήο 

αλαδηάξζξσζεο, επηδηψθνληαο ζπληνληζκέλεο κεηαβνιέο ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα 

απηφ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ακέζσο παξαθάησ, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνλ 

θαζνξηζκφ λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηνλ απαηηνχκελν 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο ηεο δνκήο, έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζε ζεακαηηθέο 

βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζην 

θφζηνο θαζψο θαη ζε άιια θξίζηκα θξηηήξηα απφδνζεο.  

πσο έρεη ήδε ζρνιηαζηεί, δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία επηρεηξεί λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο. Καηά ην 

παξειζφλ, ζε κία πξνζπάζεηα λα μεπεξάζεη ηα έληνλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε, 

δνθίκαζε λα πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ δνκή. Έηζη, ζηηο 

12 Γεθεκβξίνπ 2003 ν κηινο Δηαηξηψλ ηεο Οιπκπηαθήο κεηαζρεκαηίζηεθε. Οη 

θιάδνη πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπινΐαο απνξξνθήζεθαλ απφ ηηο Μαθεδνληθέο Αεξνγξακκέο, πνπ 

κεηνλνκάζηεθαλ πιένλ ζε Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο. Η λέα εηαηξεία αζρνιείηαη κε 

ηνπο θιάδνπο επίγεηαο εμππεξέηεζεο θαη εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ, φπσο επίζεο θαη κε 

ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ αεξνζθαθψλ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο.  

Σν λέν απηφ ζρήκα ηεο Οιπκπηαθήο πξνέθπςε έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε 

ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο. Οη ππεχζπλνη ηεο αλαδηάξζξσζεο έθξηλαλ 
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ζθφπηκε ηελ αλάζεζε κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ζε μερσξηζηή εηαηξεία, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε. Απφ ην 

ζεκείν εθείλν, νη δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

πηήζε κεηαβάιινληαη. Δπίζεο, κεηαβάιινληαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

ξπζκίδνληαη νη κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ κε ηα αεξνζθάθε ηεο εηαηξείαο.  

Η επφκελε πξνζπάζεηα επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο έιαβε ρψξα  ην 2005, φηαλ ε 

εηαηξία πξσηαγσλίζηεζε γηα κία αθφκε θνξά ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ηελ 

ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ (Internet Check-In). 

χκθσλα κε ηελ ππεξεζία απηή, νη επηβάηεο, πνπ ηαμηδεχνπλ ζε πηήζεηο Δζσηεξηθνχ 

ρσξίο απνζθεπέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδνπλ ειεθηξνληθή θάξηα επηβίβαζεο 

(electronic boarding pass) θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην αεξνζθάθνο ηεο 

πηήζεο πνπ επέιεμαλ. 

Η απφθαζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν 

ειεθηξνληθήο θξάηεζεο απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα παξάδεηγκα αλαζρεδηαζκνχ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Η εηαηξεία θαηάθεξε αλ εηζαθνχζεη ηε «θσλή ηνπ 

πειάηε», ν νπνίνο δεηά ηαρχηεξε εμππεξέηεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη απνθπγή ηεο  αλακνλήο κπξνζηά απφ ηα Check-In Desks. 

Απνθαζίδνληαο λα αιιάμεη νιφθιεξε ηεο δηαδηθαζία έθδνζεο εηζηηεξίσλ επηηπγράλεη 

λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα γηα εθζπγρξνληζκφ θαη απνθπγή ησλ πεξηηηψλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Η λέα, αλαζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία θαηαθέξλεη λα 

επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ ε επηβαηηθή θίλεζε απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 

2005 θαη κεηά. Βαζκηαία, ην λέν ζχζηεκα επηθξαηεί απφιπηα θαη νη ππεξεζίεο 

δηαδηθηχνπ ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ παξνπζηάδνπλ αικαηψδε δήηεζε. 

 Γπζηπρψο, νη δχν παξαπάλσ πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή δελ ζηάζεθαλ αξθεηέο 

γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο. Οη ιφγνη είλαη 

πνηθίινη: Γηα λα επηηχρεη κία πξνζπάζεηα επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ θιάδν θαη λα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα λα 

επηιπζνχλ ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα νξηζηεί εθ λένπ ε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξνηαζνχλ λέεο, θαηλνηφκεο ηδέεο,  νη νπνίεο ζα 

εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά γηα λα επηηεπρζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο. 

Καζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απηνχ, ζα πξέπεη νη ππεχζπλνη λα δηαζέηνπλ έλα 
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μεθάζαξν φξακα θαη κία πξννπηηθή, φζν θαη λα  αθηεξψλνπλ ζην εγρείξεκα ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν θαη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή. Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

θαηαθέξνπλ λα απνθχγνπλ ηηο παγίδεο θαη ηηο αληηδξάζεηο θαη λα αλνίμνπλ κία λέα 

ζειίδα γηα ηελ επηρείξεζε. Οη πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή πνπ έγηλαλ ζηελ Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία ήηαλ απνζπαζκαηηθέο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ έλα μεθάζαξν φξακα γηα 

ην κέιινλ. Αληίζεηα, θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε πξνζσξηλή κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, αλ καδί κε ηα παξαπάλσ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ακθηζβήηεζε ηε λνκηθή βάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ θαη έθξηλε φηη ε «λέα» εηαηξία είλαη ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θαη, ζπλεπψο, νθεηιέηεο ησλ παιαηψλ ρξεψλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη 

πξνζπάζεηεο  απηέο ήηαλ απφ ηελ αξρή θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ.  

Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη θαηάιιειεο γηα λα γίλεη κία λέα 

πξνζπάζεηα εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αλαθάκςεη θαη λα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε φινπο 

ηνπο Έιιελεο αιιά θαη μέλνπο πνπ επηζπκνχλ λα  κεηαθηλεζνχλ κε ηα αεξνζθάθε 

ηεο. Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ παξνπζίαζε έλα λέν ζρέδην γηα ηελ Οιπκπηαθή 

Αεξνπνξία, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο πνπ 

αθνινπζνχλ.  

 

5.6 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ ΣΗ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

 

4.6.1 ΟΙ ΚΤΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ 

 

χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ 2008, πξνηείλνληαη γηα ηελ εηαηξηθή 

αλαδηάξζξσζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο ηα εμήο: 

Πξνβιέπεηαη ε κεηαβίβαζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ (ΟΑ) θαη ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο – Τπεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο, (ΟΑ – Τ) ζε ηξεηο 
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δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο, πνπ είηε έρνπλ ήδε ηδξπζεί είηε πξφθεηηαη λα ηδξπζνχλ εηδηθά 

γηα ην ζθνπφ απηφ.  πγθεθξηκέλα:  

 Η εηαηξία Πάλζενλ ζα απνθηήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΟΑ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηεο νλνκαζίαο «Οιπκπηαθή» θαη 

ηνπ ζήκαηνο κε ηνπο έμη θχθινπο, θαζψο θαη ζεκαληηθψλ ρξνλνζπξίδσλ (slots) θαη ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζην πηεηηθφ έξγν. 

 Άιιε λέα εηαηξία (Νέα Δηαηξία Δπίγεηα Δμππεξέηεζεο) ζα  απνθηήζεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θιάδσλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο θαη εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ηεο ΟΑΤ θαη ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

 Άιιε λέα εηαηξία (Νέα Δηαηξία Σερληθήο Βάζεο) ζα απνθηήζεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο αεξνζθαθψλ ηεο ΟΑΤ θαη ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα απηφ.   

Η δηαδηθαζία απφθηεζεο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΟΑ (απφ ηελ  

Πάλζενλ) θαη ηεο ΟΑΤ (απφ ηελ Νέα Δηαηξία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο θαη ηελ Νέα 

Δηαηξία Σερληθήο Βάζεο) ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ επηινγή ηνπ ηδηψηε επελδπηή θαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηψλ.   

Η ηδησηηθνπνίεζε ηεο Οιπκπηαθήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 5 ζηάδηα, ηα νπνία 

είλαη ηα εμήο: 

1. Αξρηθή πξνεηνηκαζία 

2. Δπηινγή ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ 

3. Απφ θνηλνχ απφθηεζε κεηνρψλ, αξρηθά, ηεο κελ Πάλζενλ απφ ηελ ΟΑ (κε 

πνζνζηφ 51%) θαη ηνλ ηδηψηε επελδπηή (49%), ησλ δε Νέσλ Δηαηξηψλ Δπίγεηαο 

Δμππεξέηεζεο θαη Σερληθήο Βάζεο (κε πνζνζηφ 51%) απφ ηελ ΟΑ – Τ θαη ηνπο 

ηδηψηεο επελδπηέο (49% αληίζηνηρα) 

4. Μεηαβαηηθή πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ εηαηξηψλ 

5. Απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξηψλ απφ ηνπο ηδηψηεο 

θαη ζέζε ζε εθθαζάξηζε ηεο ΟΑ θαη ηεο ΟΑΤ. 
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Αξρηθή πξνεηνηκαζία 

Σν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ελέξγεηεο: 

 ρεηηθά κε ην πηεηηθφ έξγν, ε εηαηξεία Πάλζενλ ζα απνθηήζεη αξρηθή άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο  γηα ην πξψην αεξνζθάθνο πνπ ζα κηζζψζεη. Δπίζεο, ζα 

ζπλάςεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκβάζεηο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζα 

πξνζιάβεη ην ειάρηζην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εθαξκνζηένπο θαλνληζκνχο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ 

αεξνζθάθνπο. 

 ζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο επίγεηαο εμππεξέηεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο αεξνζθαθψλ, ε ΟΑΤ ζα ηδξχζεη ηηο εηαηξίεο Νέα 

Δηαηξία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο θαη Νέα Δηαηξία Σερληθήο Βάζεο, νη νπνίεο 

ζα απνηειέζνπλ ηα εηαηξηθά ζρήκαηα γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε. 

 

Δπηινγή ησλ ηδησηώλ επελδπηώλ 

ην ζηάδην απηφ νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ απνθξαηηθνπνίεζε (Lazard, Δζληθή Σξάπεδα, 

Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη Alpha Bank), ζα δηνξγαλψζνπλ, εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηξεηο ρσξηζηέο, παξάιιειεο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ 

ηδησηψλ επελδπηψλ πνπ ζα αγνξάζνπλ ηηο Πάλζενλ, Νέα Δηαηξία Δπίγεηαο 

Δμππεξέηεζεο θαη Νέα Δηαηξία Σερληθήο Βάζεο αληίζηνηρα.  Οη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο κέρξη ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2008. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν δηαγσληζκφο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο γηα λα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε αεξνπνξηθή αγνξά 

δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ 

θξαηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. Δπνκέλσο, νη αξκφδηεο επηηξνπέο αληαγσληζκνχ, 

ηφζν ζηηο Βξπμέιιεο φζν ζηελ Διιάδα ζα αμηνινγήζνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ επ’ απηνχ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  ζα επηιεγεί ε 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνβιέπνπλ φηη ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηε λέα 
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εηαηξία θαη slots. Η λέα πηεηηθή εηαηξία ζα μεθηλήζεη κε ην 65% ησλ δηαζεζίκσλ 

(βάζεη ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο 2008) επηβαηνρηιηνκέηξσλ (ηα Available Seat 

Kilometers, ηα νπνία ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο 

επηβαηψλ, επί ηελ ζπλνιηθή απφζηαζε ησλ πηήζεσλ). πγρξφλσο, ζεκεηψλεηαη φηη 

απφ ηελ επφκελε θηφιαο κέξα νινθιήξσζεο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο  ν επελδπηήο ζα 

κπνξεί λα απνθαζίδεη ειεχζεξα γηα ην κειινληηθφ κέγεζνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

εηαηξίαο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. εκεηψλεηαη φηη νη λέεο εηαηξίεο Δπίγεηαο 

Δμππεξέηεζεο θαη Σερληθήο Βάζεο μεθηλνχλ κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο δελ ζα 

μεπεξλά ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ησλ αληηζηνίρσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟΑΤ 

ζήκεξα.  

ρεηηθά κε ηελ πψιεζε, αλαθέξεηαη φηη ε δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ εηαηξηψλ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ εηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο θαη ππφ ηελ επίβιεςε 

εμσηεξηθνχ αλεμάξηεηνπ νίθνπ (Monitoring Trustee), ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεη κε 

εθζέζεηο ηνπ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε φιε 

δηαδηθαζία δηεμάγεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηε ζεηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο. Αθφκα, νη φξνη ηεο πψιεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηηο παξαθάησ 

ππνρξεψζεηο: 

1) ηεο Πάλζενλ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ/ζηνπο δηαγσληζκνχο (ήδε θαηά ηελ 

κεηαβαηηθή πεξίνδν) γηα ηελ αλάζεζε εθκεηάιιεπζεο αεξνπνξηθψλ γξακκψλ, 

ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί ππνρξεψζεηο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (άγνλεο 

γξακκέο), ψζηε λα κελ ππάξμεη θαλέλα θελφ ζε απηέο ηηο πηήζεηο εμαηηίαο ηεο 

απνθξαηηθνπνίεζεο 

2) ηεο Νέα Δηαηξία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ πνπ 

ζα ιάβεη ρψξα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο ζηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα κεηά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009.   

 

Απόθηεζε Μεηνρώλ 

ην ηξίην ζηάδην, κφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο επελδπηή θαη 

ππνγξαθνχλ νη ζπκβάζεηο πψιεζεο, ζα ιάβεη ρψξα θνηλή απφθηεζε ησλ κεηνρψλ 

ησλ λέσλ εηαηξηψλ, γηα πεξηνξηζκέλε πεξίνδν, σο εμήο: 
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 ηεο κελ Πάλζενλ απφ ηελ ΟΑ (κε πνζνζηφ 51%) θαη ηνλ ηδηψηε επελδπηή 

(49%) 

 ηεο Νέαο Δηαηξίαο Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο θαη ηεο Νέαο Δηαηξίαο Σερληθήο 

Βάζεο δε απφ ηελ  ΟΑΤ (κε πνζνζηφ 51%) θαη ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο (49%), 

αληίζηνηρα.  

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη ζρέζε νκίινπ κεηαμχ ΟΑ θαη Πάλζενλ, 

αθελφο, θαη ΟΑΤ θαη  Νέα Δηαηξία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο θαη Νέαο Δηαηξίαο 

Σερληθήο Βάζεο, αθεηέξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηαβίβαζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ νκίινπ, κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ θαη νκαιφ 

ηξφπν, ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ αεξνπνξηθψλ 

θαλνληζκψλ.  

Λφγσ ηνπ φγθνπ ηνπ έξγνπ, ε απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ΟΑ θαη ΟΑΤ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηδηψηεο επελδπηέο ζα ιάβεη ρψξα 

ζηαδηαθά, θαηά ην ζηάδην ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ εηαηξηψλ.  Σα πνζνζηά 

ζπληδηνθηεζίαο ζα δηαηεξεζνχλ ζην 51%-49% κέρξη ην ηέινο απηήο ηεο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα απνθηεζνχλ (ζηελ αγνξαία αμία ηνπο) απφ ηηο 

ηξεηο πξνο απνθξαηηθνπνίεζε εηαηξίεο, ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 ζνλ αθνξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΟΑ, ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο 

άδεηαο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο Οιπκπηαθήο, θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

ρξνλνζπξίδεο ηεο (slots), ζηνπο ππφ ζπκθφξεζε αεξνιηκέλεο. Δπίζεο, πξνο 

πψιεζε ζα ηεζνχλ θάπνηα αεξνζθάθε θαη εμνπιηζκφο.   

 ζνλ αθνξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επίγεηαο εμππεξέηεζεο ηεο ΟΑΤ, ζηελ 

Νέα Δηαηξία Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο ζα κεηαβηβαζζνχλ νη ζπκβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ εδάθνπο ζε ειιεληθά αεξνδξφκηα, θαζψο θαη νη 

ζπκβάζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ επίγεηαο 

εμππεξέηεζεο. 

 ζνλ αθνξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

αεξνζθαθψλ ηεο ΟΑΤ, ζηε Νέα Δηαηξία Σερληθήο Βάζεο ζα κεηαβηβαζζνχλ 
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δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ 

αεξνζθαθψλ ζην αεξνδξφκην ησλ πάησλ. 

 

Μεηαβαηηθή πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ 

εηαηξηώλ 

ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ε νπνία ζα αθνινπζήζεη ηελ επηινγή 

ησλ επελδπηψλ, ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ απφ θνηλνχ απφθηεζε 

κεηνρψλ ζηηο λέεο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζα πξνβνχλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζνπλ ηελ πιήξε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζα θαηαηεζνχλ νη 

αηηήζεηο απφθηεζεο/επέθηαζεο ησλ απαξαηηήησλ αδεηψλ, ζα μεθηλήζνπλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζα ζπλαθζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ζπκβάζεηο ππνζηήξημεο θαη ζα απνθηεζνχλ φζα πεξαηηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο. Δπαλαιακβάλεηαη φηη εάλ ηα 

ζηνηρεία απηά αλήθνπλ ζηηο ΟΑ ή ζηελ ΟΑΤ, ζα απνθηεζνχλ θαηά ηξφπν απφιπηα 

δηαθαλή θαηφπηλ πηζηνπνίεζεο ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπο απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ε ΟΑ θαη ε ΟΑΤ ζα ζπλερίδνπλ θαλνληθά ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 

Απόθηεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξηώλ από 

ηνπο ηδηώηεο θαη ζέζε ζε εθθαζάξηζε ηεο ΟΑ θαη ηεο ΟΑΤ 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ πιήξε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

λέσλ εηαηξηψλ, νη ηδηψηεο επελδπηέο ζα απνθηήζνπλ  ην ππφινηπν 51% ησλ εηαηξεηψλ, 

ην νπνίν ζα αλήθεη έσο ηφηε ζηελ ΟΑ (ηεο Πάλζενλ) θαη ζηελ ΟΑΤ (ηεο Νέαο 

Δηαηξίαο Δπίγεηαο Δμππεξέηεζεο θαη ηεο Νέαο Δηαηξίαο Σερληθήο Βάζεο).  Αθνχ 

νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ήδε πινπνηεζεί φιεο νη 

πξνβιέςεηο ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο γηα ηελ άκεζε κεηάβαζε ζηα λέα ζρήκαηα, νη 

ΟΑ θαη ΟΑΤ ζα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε. ηφρν είλαη ε φιε δηαδηθαζία λα 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ Άλνημε ηνπ 2009.   
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5.6.2 ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙ Α ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.4, ζε έλα πξφγξακκα εηαηξηθήο 

αλαδηάξζξσζεο είλαη αλακελφκελν λα παξνπζηαζηεί ε αλάγθε γηα αιιαγέο ζην 

πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ παθέηα απνρψξεζεο θαη εζεινχζηαο 

εμφδνπ ή θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ. Παξάιιεια, είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν ε 

επηρείξεζε λα παξέρεη ζηήξημε θαη βνήζεηα εχξεζεο εξγαζίαο ζε άηνκα πνπ 

αλαγθάδνληαη λα απνρσξήζνπλ απφ απηή. ηελ πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο δε ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη ην αληίζεην, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ 

απνηειεί θξαηηθή εηαηξία. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη άμνλεο κέηξσλ πνπ 

ζα ιεθζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ.  

Μέηξα γηα ηνπο Σαθηηθνύο Τπαιιήινπο 

Γηα ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηεο Οιπκπηαθήο, δειαδή γηα 4.593 άηνκα, 

ιακβάλεηαη κέξηκλα ζε 3 βαζηθνχο άμνλεο:  

1. Δλίζρπζε ηνπ Αζθαιηζηηθνχ 

2. πλέρηζε ηεο Απαζρφιεζεο 

3. Δθάπαμ πνζφ Κνηλσληθήο Δλίζρπζεο 

Σα κέηξα πνπ εληάζζνληαη ζηνπο παξαπάλσ άμνλεο, ζα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ νη δχν εηαηξίεο ζα ηεζνχλ ζε εηδηθή εθθαζάξηζε. Πην αλαιπηηθά: 

Δλίζρπζε ηνπ Αζθαιηζηηθνύ 

Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί πξηλ ηελ 1-1-1993, 

αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη νξίνπ ειηθίαο, ζα εθαξκνζζεί αλαινγηθά ην θαζεζηψο 

ησλ ηπηάκελσλ ζπλνδψλ θαη θξνληηζηψλ (Ν.1759/88, άξζξν 4, §5).  Σν κέηξν απηφ 

αθνξά 2.745 εξγαδφκελνπο. ζνη ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε θαη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή αίηεζε, ζα κπνξνχλ λα ην 

θάλνπλ.   
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πλέρηζε ηεο Απαζρόιεζεο 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο έρνπλ ιεθζεί πνιιαπιά κέηξα, έηζη ψζηε 

λα ηθαλνπνηεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα απνθεπρζνχλ ζην 

κέγηζην βαζκφ νη πνηθίιεο αληηδξάζεηο. Σν ζρέδην πξνβιέπεη φηη φινη ζρεδφλ νη 

εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθαηαζηαζνχλ εξγαζηαθά, ζπλερίδνληαο ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο είηε ζην Γεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ λέσλ εηαηξηψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Οη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο είλαη νη παξαθάησ: 

 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζην Γεκφζην θαη ηηο ΓΔΚΟ 

Κάζε εξγαδφκελνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηδηψμεη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζε ΓΔΚΟ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

εληνπηζηεί 14.317 ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 3.862 αλήθνπλ ζε θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΑ, ΓΔΚΟ 

Τπνπξγείνπ, θνξείο). Ήδε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελδηαθέξεηαη γηα ηε κεηαθνξά 

ππαιιήισλ κε πηπρίν νηθνλνκηθψλ ή λνκηθψλ ζπνπδψλ.  ε πνιιέο απφ απηέο ηηο 

ζέζεηο νη ηαθηηθέο απνδνρέο είλαη ζηελ ίδηα ηάμε κεγέζνπο κε ηηο ζεκεξηλέο ηαθηηθέο 

απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Οιπκπηαθή, ζε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο. Αθφκα 

φκσο θη εθεί πνπ πθίζηαληαη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο, ζα  ππάξρεη κεληαίν 

ζπκπιήξσκα κηζζνχ κέρξη 500 επξψ.  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ ΓΔΚΟ, 

ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθφ γξαθείν πνπ ζα ιεηηνπξγεί ήδε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εθθαζάξηζεο, κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σν 

γξαθείν απηφ ζα παξέρεη βνήζεηα: 

 Γηα ηελ εμεχξεζε θαη επηινγή κηαο επηζπκεηήο ζέζεο απφ απηέο πνπ δηαηίζεληαη 

 Γηα ηε ζχληαμε θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο αίηεζεο θάζε εξγαδνκέλνπ.  

Οη αηηήζεηο ζα δηεθπεξαησζνχλ απφ εηδηθή επηηξνπή φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 

ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ Τπνπξγείσλ Μεηαθνξψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
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θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ. Η επηηξνπή ζα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ 

ζέζεσλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά εηδηθφηεηα θαη γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πξνηίκεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη βέβαην φηη - 

ρσξίο θαζπζηέξεζε - ν θάζε εξγαδφκελνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηηο 

επθαηξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη απηφ ην κέηξν θαη, εάλ ην επηιέμεη, λα έρεη 

δξνκνινγήζεη νξηζηηθά ηε κεηαθνξά ηνπ ζην Γεκφζην.  

   

 Γπλαηφηεηα πξφζιεςεο ζηηο λέεο εηαηξίεο 

ινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ εηδηθψλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξίαο λα πξνζιεθζνχλ εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ κε ηνπο επελδπηέο ζηηο λέεο 

εηαηξίεο. Δηδηθά νη πηιφηνη, νη ηερληθνί θαη νη επνρηαθνί ππάιιεινη έρνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, αθνχ δηαζέηνπλ εηδηθέο γλψζεηο, εκπεηξία θαη παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα αληαγσληζηηθψλ απνδνρψλ. Ωζηφζν, επεηδή νη πηιφηνη κπνξνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ κφλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηηο ελ ιφγσ 

εηαηξείεο θαη φρη ζε άιιεο ζέζεηο ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα, πέξα απφ ηα κέηξα 

πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηνπ ππφινηπνπο ππαιιήινπο, πξνβιέπνληαη θαη επηπξφζζεηα 

κέηξα κεηάβαζεο, κέρξη λα νκαινπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.     

 

 ηήξημε εηζνδήκαηνο κέρξη ηελ εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε 

Η νηθνλνκηθή ζηήξημε θάζε εξγαδνκέλνπ κέρξη ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

απνθαηάζηαζε απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Ακέζσο κεηά ηε ιχζε ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο κε ηελ Οιπκπηαθή, θάζε ηαθηηθφο ππάιιεινο ζα δηθαηνχηαη εηδηθφ επίδνκα 

ζηήξημεο εηζνδήκαηνο, γηα δηάζηεκα έσο 12 κελψλ. Σν χςνο ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο 

αλά κήλα, ζα δηακνξθσζεί γηα θάζε εξγαδφκελν ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:  

 απφ ηνλ 1ν κέρξη θαη ηνλ 4ν κήλα, ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο ζα είλαη ίζν κε ην 

100% ησλ θαζαξψλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ 

 απφ ηνλ 5ν κέρξη θαη ηνλ 8ν κήλα, ζα είλαη ίζν κε ην 70% ησλ θαζαξψλ ηαθηηθψλ 

απνδνρψλ 

 απφ ηνλ 9ν κέρξη θαη ηνλ 10ν κήλα, ζα είλαη ίζν κε ην 60% ησλ θαζαξψλ 

ηαθηηθψλ απνδνρψλ 
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 απφ ηνλ 11ν κέρξη θαη ηνλ 12ν κήλα, ζα είλαη ίζν κε ην 50% ησλ θαζαξψλ 

ηαθηηθψλ απνδνρψλ.  

Σν επίδνκα απηφ ζα ην δηθαηνχληαη θαη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα κεηαθεξζνχλ 

ζην Γεκφζην, κέρξη λα εληαρζνχλ ζηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λένπ εξγνδφηε 

ηνπο.   

 

Δθάπαμ πνζό Κνηλσληθήο Δλίζρπζεο 

Έρνπλ ήδε ιεθζεί κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί, κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ, φηη φινη νη 

εξγαδφκελνη ζα ιάβνπλ Δθάπαμ Πνζφ Κνηλσληθήο Δλίζρπζεο αληίζηνηρν κε ην πνζφ 

πνπ ζα έπαηξλαλ απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο ηελ ζηηγκή πνπ ιχεηαη ε ζχκβαζε ηνπο.   

Μέηξα γηα ηνπο Δπνρηθνύο Τπαιιήινπο 

Γηα ηνπο επνρηθνχο ππαιιήινπο, πνπ δνχιεςαλ ζηελ Οιπκπηαθή εληφο ηνπ 

2008, ζα ηζρχζνπλ ηα παξαθάησ κέηξα: 

1. Θα ηζρχζεη θαη γηα ηελ Οιπκπηαθή ε κνξηνδφηεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ζε 

πνζνζηφ 50% πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3051/2002 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

2. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ΤΜΔ, ε εκπεηξία ησλ 

επνρηθψλ ππαιιήισλ ηεο Οιπκπηαθήο ζα ιεθζεί ππφςε κε εηδηθή βαξχηεηα 

γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο.  

Δπηπξφζζεηα, ζα ππάξμεη εηδηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ Δπηρνξήγεζε 

Δπηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε ησλ επνρηθψλ ππαιιήισλ ηεο Οιπκπηαθήο. 

Σν πξφγξακκα ζα εληζρχζεη ηνπο εξγνδφηεο πνπ ζα πξνζιακβάλνπλ φζνπο ππήξμαλ 

επνρηθνί ππάιιεινη ηεο Οιπκπηαθήο θαηά ην 2008, κε ηηο ζπλήζεηο γηα απηά ηα 

πξνγξάκκαηα πξνυπνζέζεηο. Η επηδφηεζε ζα είλαη €25 αλά εκέξα εξγαζίαο θαη γηα 

δηάζηεκα κέρξη 3 ρξφληα. Ο εξγνδφηεο ζα έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξήζεη ηνλ 

εξγαδφκελν γηα 1 αθφκε έηνο.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ 
  

Μέηξα πλνιηθό 

θόζηνο 

Δθ ησλ νπνίσλ άκεζα 

θαηαβιεζέληα 

Δλίζρπζε ηνπ Αζθαιηζηηθνύ 

πλνιηθή Παξνχζα Αμία παθέηνπ πνπ 

εθηείλεηαη ζε 25 έηε 

€ 801.2 εθ.   

Μέζν θφζηνο εηεζίσο    € 32.0 εθ. 

Δηδηθό επίδνκα ηήξημεο Δηζνδήκαηνο 

ηνπο 12 κήλεο απφ ηελ εθθαζάξηζε, 

κέγηζην δπλαηφ πνζφ  

€ 83.4 εθ.   

Ρεαιηζηηθή εθηίκεζε κε βάζε ζηαηηζηηθή 

αμηνπνίεζε (70%) 

  
€ 58.4 εθ. 

Δπηδόηεζε ζέζεσλ γηα ηνπο επνρηθνύο ππαιιήινπο 

ηνπο 36 κήλεο απφ ηελ εθθαζάξηζε € 54.3 εθ   

Μέγηζην δπλαηφ πνζφ εηεζίσο   € 18.1 εθ 

Δθάπαμ πνζό Κνηλσληθήο Δλίζρπζεο  € 227.8 € 227.8 

 

5.7 Η ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

 

ε θάζε πξφγξακκα εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο ιακβάλνπλ ρψξα εθηεηακέλεο 

αιιαγέο, γεγνλφο ην νπνίν πξνβιεκαηίδεη θαη δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία 

ζηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο, πνπ θνβνχληαη φηη ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε 

πεξηθνπέο κηζζψλ πξνζσπηθνχ θαη απνιχζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο ε αλαθνίλσζε ηνπ ζρεδίνπ απνθξαηηθνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο πξνθάιεζε 

ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, παξά ηελ αλαθνίλσζε ησλ κέηξσλ 

πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  εξγαδνκέλσλ. Η αληίδξαζε απηή δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα γηα ηελ πεξεηαίξσ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

εηαηξείαο.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην ζρέδην 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη αλαθνηλψζεθε ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην, νη εξγαδφκελνη 

πξνρψξεζαλ ζε κία ζεηξά θηλεηνπνηήζεσλ, ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη πξνρψξεζαλ  ζε δηακαξηπξίεο ζηηο 
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πίζηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηεο 

δηνίθεζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ ζηε Λεσθφξν πγγξνχ, θαηάιεςε ησλ 

γξαθείσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ζην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη 

θαζηζηηθή δηακαξηπξία ζην ππνπξγείν Μεηαθνξψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΔ θαη ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, θαζψο θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηεο ΓΔΔ. Δπίζεο, ε ΟΠΑ απέζηεηιε εμψδηθν ζηνλ Τπνπξγφ 

Μεηαθνξψλ γηα λα δψζεη ζηελ νκνζπνλδία ην ζρέδην γηα ηηο Οιπκπηαθέο 

Αεξνγξακκέο, ελψ απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ αξκφδην Δπξσπαίν Δπίηξνπν, κε ηελ 

νπνία θαηήγγεηιε φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δελ ππήξμε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

θακία δηαβνχιεπζε κε ηνλ αξκφδην ππνπξγφ. 

 Έθηνηε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιπάξηζκεο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελεκεξψζεηο. Ωζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εληάζεηο θαη δηαθσλίεο. Η 

Οκνζπνλδία ησλ εξγαδνκέλσλ απέξξηςε ηελ πξφζθιεζε δηαιφγνπ ηνπ ππνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ γηα ην ζρέδην ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Οιπκπηαθήο, εθθξάδνληαο ηελ έληνλε 

δπζαξέζθεηά ηελ θαη ηελ αληίδξαζή ηεο πξνο ηα πθηζηάκελα ζρέδηα. Παξάιιεια, 

δήισζε φηη πξνρσξά ζε δηθαζηηθφ αγψλα, ηφζν ζηα ειιεληθά, φζν θαη ζηα 

επξσπατθά δηθαζηήξηα, κε ζηφρν ηελ αθχξσζε ησλ κέρξη ηψξα ελεξγεηψλ θαη ηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Οιπκπηαθή, έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί  ε εμπγίαλζε ηεο εηαηξίαο.  

πσο θαίλεηαη απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί, νη αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Οιπκπηαθήο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ, αθνχ απηνί δελ είλαη πεπεηζκέλνη φηη ην 

ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ παξνπζηάζηεθε είλαη ην θαηαιιειφηεξν. Ο κφλνο ηξφπνο 

γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη θσλέο δηακαξηπξίαο είλαη λα ππάξμεη πεξεηαίξσ δηαζθάιηζε 

γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, ηαθηηθνχ θαη κε, έηζη ψζηε ζηαδηαθά νη εξγαδφκελνη 

λα θαηαλνήζνπλ φηη δε ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, αιιά αληίζεηα, δεκηνπξγνχληαη 

νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κία πγηή εηαηξία, κε γεξέο νηθνλνκηθέο βάζεηο, νη 

νπνία ζα ζπλερίζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν δηεθδηθψληαο εθ λένπ έλα 

αμηφινγν κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Δμάιινπ, είλαη ινγηθφ ζε θάζε ζρέδην 

επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο λα ππάξρεη κία πεξίνδνο άξλεζεο θαη αληηδξάζεσλ, ε νπνία, 

αλ βέβαηα ππάξμεη ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε απφ ηε δηνίθεζε, αθνινπζείηαη απφ 

κία πεξίνδν δηεξεχλεζεο, απνδνρήο θαη δέζκεπζεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΨΗ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΕΣΑΙΡΨ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ 
 

6.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ - ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΨΗ 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά άξρηζε λα γίλεηαη νινέλα θαη εληνλφηεξε. Με ηελ άξζε ησλ 

εκπνξηθψλ θξαγκψλ θαη ηνλ θνξεζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ αγνξψλ, ε αλάγθε γηα 

γξήγνξεο θαη ξηδηθέο αιιαγέο γίλεηαη πιένλ θαλεξή. ε κία πξνζπάζεηα λα δψζεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο κία ψζεζε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ, ηηο 

πηέζεηο ησλ αγνξαζηψλ θαη ηηο γξήγνξεο αιιαγέο, ν Dr Michael Hammer, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε «Μελ απηνκαηνπνηείηε, εμαιείςηε!» 

έζεζε ην 1990 ηα ζεκέιηα ηεο κεζφδνπ ηνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ (BPR, Business Process Reengineering). Η κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη 

ζηε «ζεκειηψδε αλαζεψξεζε θαη ηε ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ (ιεηηνπξγηψλ), κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζεακαηηθψλ βειηηψζεσλ ζε 

απφιπην ζπλδπαζκφ κε ηα θξίζηκα θξηηήξηα επίδνζεο, φπσο: θφζηνο, πνηφηεηα, 

παξνρέο ππεξεζηψλ θαη ηαρχηεηα» 

Μεηά απφ είθνζη πεξίπνπ ρξφληα, νη αξρηθέο ζθέςεηο ηνπ ζεκειησηή ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ δηαζέηνπλ ηε ζπλνρή κηαο θαιά δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ έρεη 

δνθηκαζηεί κε εληππσζηαθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο θάζε 

είδνπο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηνλ ππξήλα ηεο βξίζθεηαη ε έλλνηα ηεο 

"επηρεηξεζηαθήο  δηαδηθαζίαο" (business process), ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

«έλα ζχλνιν απφ ινγηθά ζπλδεδεκέλα θαζήθνληα πνπ αζθνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ελφο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ απνηειέζκαηνο». Ο Hammer 

θάλεη ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ αθφκα πην ζαθή, ιέγνληαο φηη κία δηαδηθαζία  είλαη «έλα 

νξγαλσκέλν ζχλνιν ζπζρεηηδφκελσλ ελεξγεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ αμία 

γηα ηνλ (ηειηθφ) πειάηε». Οη νξηζκνί απηνί ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο πξνο ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηδέεο θαη ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο κεραληθήο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

ηεο δπλακηθήο ησλ ζπζηεκάησλ, φπνπ ε δηαδηθαζία μεπεξλά ηα πεξηνξηζηηθά φξηα ηεο 

επηρείξεζεο.  
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Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηε ζεψξεζε απηή ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε "νξγάλσζε" θαη ε "απφ θνηλνχ" 

δεκηνπξγνχκελε αμία. Με απιά ιφγηα, ν Dr Hammer πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

απαιιαγνχλ απφ ηηο απαξραησκέλεο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δνκέο, φπνπ ε βαξχηεηα 

δίλεηαη ζηελ εθηέιεζε επηκέξνπο έξγσλ, ρσξίο λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε 

ζεψξεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ην πψο ην έξγν θαζελφο ζπλεηζθέξεη ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ εηζπξάηηεη ν πειάηεο. Αληίζεηα, ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ, ζχκθσλα κε ην Hammer, θξηηήξην είλαη ε θαηλνηνκία, ε ηαρχηεηα, 

ε εμππεξέηεζε θαη ε πνηφηεηα, νη νξγαληζκνί νθείινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, φρη γηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο, μεπεξαζκέλεο 

δηαδηθαζίεο, αιιά γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ πεξηηηψλ θαη ζην ξηδηθφ 

επαλαζρεδηαζκφ ησλ ππνινίπσλ, κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα, κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηίζεληαη ζεκειηψδε εξσηήκαηα 

γηα ηελ επηρείξεζε, ηα νπνία επηθέξνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο  

ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα μεθάζαξν φξακα γηα ηελ αλακελφκελε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ην φξακα απηφ, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά απφ βήκαηα θαη θάζεηο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο πιαίζην θαη σο νδεγφο. Απαηηείηαη κεγάιε νξγάλσζε θαη 

πξνζεθηηθή εθαξκνγή δηαθφξσλ ηαθηηθψλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο αλαζρεδηαζηηθήο 

πξνζπάζεηαο αλ ζέινπλ απηή λα επηθέξεη απνηειέζκαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα 

βήκαηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε έμη θάζεηο, νη νπνίεο είλαη: ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ, ε έλαξμε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ε δηάγλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ν ζρεδηαζκφο λέσλ δηαδηθαζηψλ, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ θαη ζηαδηαθήο βειηίσζεο. 

Η θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κία πξψηε ζρεδίαζε ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο γεληθνχ κνληέινπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο ζηφρνο ηεο θάζεο 

απηήο είλαη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ νη ππεχζπλνη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ λα απνθηήζνπλ  φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα απνθαζίζνπλ αλ 
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ν αλαζρεδηαζκφο είλαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη λα ηελ θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή.    

Σε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο αθνινπζεί ε θάζε ηεο έλαξμεο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο θάζεο απηήο 

είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο ηειηθήο επηζπκεηήο θαηάζηαζε, κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο, θαηά ην ζηάδην απηφ 

επηιέγνληαη ηα θαηάιιεια άηνκα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο 

αλαζρεδηαζηηθήο πξνζπάζεηαο. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, αθνχ απφ απηήλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε επηηπρία νιφθιεξνχ ηνπ 

έξγνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Αθνχ δεκηνπξγεζεί ε νκάδα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, κπνξεί 

λα μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο δηαγξακκάησλ ξνήο. 

Η ηξίηε θάζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηε  δηάγλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο θάζε είδνπο δηαδηθαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

Δπίζεο, ζην ζεκείν απηφ κειεηψληαη πξνζεθηηθά νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, γηα λα δηαπηζησζεί πψο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.      

Η επφκελε θάζε, δειαδή ν ζρεδηαζκφο λέσλ δηαδηθαζηψλ, απνηειεί κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Ξεθηλά κε 

ηελ αλαζθφπεζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

δπλαηνηήησλ  θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ νη πξνζζήθεο θαη νη κεηαβνιέο, αθνινπζεί ε 

δηχιηζε ησλ πξνηάζεσλ  θαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή 

δχλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, νη νξακαηηζηέο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ λέσλ ζρεδίσλ θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο.  

Αθνχ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

ειεγρζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαη ηνλ εγέηε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, ε επηρείξεζε 

είλαη έηνηκε λα πεξάζεη ζηελ εμίζνπ ζεκαληηθή θάζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, απαηηείηαη ε αλάπηπμε κίαο 

ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ, πνπ ζα πεξηέρεη ηα βήκαηα πνπ ζα 
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αθνινπζεζνχλ, ηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε βήκα θαη 

έλα ρξνλνδηάγξακκα  νινθιήξσζεο  ηεο θάζε ελέξγεηαο. Δπίζεο, ζηε θάζε απηή 

είλαη πηζαλφ λα απνθαζηζηεί ε εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα 

πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ζα δψζεη ζηελ επηρείξεζε ηεο επθαηξία λα κειεηήζεη 

ηνλ αληίθηππν ηνπ ζρεδίνπ ηεο.  

Με ην πέξαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηρείξεζεο έρεη εθπιεξσζεί ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ έξγνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ωζηφζν, γηα λα απνθηήζεη λφεκα ε φιε πξνζπάζεηα θαη λα απνθεπρζεί ε θζνξά θαη 

ηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο έλα κεραληζκφ δηαξθνχο βειηίσζεο. Ο αλαζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

γίλεη κία απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηεο θαη λα είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο. Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλνο.  

Η κέζνδνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ έρεη γίλεη 

απνδέθηεο πνιιψλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Δίλαη πνιινί απηνί 

πνπ ακθηζβήηεζαλ ηελ  ηθαλφηεηά ηεο λα επηθέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, 

παξνπζηάδνληαο πνηθίιεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπλέπεηεο ήηαλ αξλεηηθέο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ε κέζνδνο έθαλε 

κεγάιε αίζζεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα. Πνιιέο κεγάιεο 

ακεξηθαληθέο εηαηξίεο, φπσο ε Ford, ε Chrysler, ε Texas Industries, ε IBM, ε  

American Express θαη ε  Xerox απνθάζηζαλ λα ηε δνθηκάζνπλ θαη αλαθνίλσζαλ ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε. Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ πεξηγξαθή 

ησλ θπξηφηεξσλ βεκάησλ ηεο, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δελ είλαη 

απιή ππφζεζε. Αληίζεηα, ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηελ επηηπρή 

έθβαζή ηεο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ, πνιινί είλαη απηνί πνπ ηελ επέθξηλαλ έληνλα, αλαθέξνληαο φηη νη ηδέεο 

ηνπ M. Hammer πεξί αλαζρεδηαζκνχ δελ απνηεινχλ παξά έλα θαινγξακκέλν 

αθαδεκατθφ θείκελν, κε κηθξή, σζηφζν, εθαξκνγή ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο, ίζσο, παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε απνηπρία κία πξνζπάζεηα 

αλαζρεδηαζκνχ είλαη ε κε θαηαλφεζε θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ηεο έλλνηαο. Πνιιέο 

θνξέο, ππάξρεη ζχγρπζε κε άιιεο κεζφδνπο νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ην restructuring, ηε κέζνδν νιηθήο πνηφηεηαο (Total Quality 

Management)  θαη ην reinventing θαη ζπρλά νη ηδηνθηήηεο θαη νη νηθνλνκηθνί 
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δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν απηή ζαλ έλα ηξφπν γηα λα νδεγεζνχλ ζε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ή γηα λα επηθέξνπλ ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Δπίζεο, ζπρλά, νη 

ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δελ έρνπλ έλα μεθάζαξν φξακα θαη δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ζέζνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. Ωο απνηέιεζκα, δελ κπνξνχλ νχηε λα επηιέμνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη κεηαβνιή, νχηε λα πξνηείλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο, αιιά νχηε θαη λα αλαζέζνπλ ην θαηάιιειν έξγν ζηνπο 

θαηάιιεινπο αλζξψπνπο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φιε απηή ε 

θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη αλαζθάιεηα θαη άγρνο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα λα αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζε 

θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο. Η αληίδξαζε ζηελ αιιαγή ιεηηνπξγεί 

σο ηξνρνπέδε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε αθχξσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, 

αθνχ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαηψλ είλαη αδχλαην λα ιεηηνπξγήζεη νπνηνζδήπνηε 

κεραληζκφο, φζν πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνο θαη αλ είλαη.    

 

6.2  Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΨΝ 

ΕΛΛΑΔΟ 

 

Μία απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθνίλσζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο είλαη θαη ν Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ). Η 

αλαθνίλσζε έγηλε απφ ην Τπνπξγείν κεηαθνξψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 θαη 

ππνινγίζηεθε φηη ην φιν εγρείξεκα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2010.  

Η παξνρή ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί κνλνπψιην ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, αθνχ ν φκηινο εηαηξεηψλ ηνπ ΟΔ είλαη ν κφλνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Παξφιν, φκσο, πνπ δελ έρεη λα έξζεη αληηκέησπνο κε θάπνηνλ 

αληαγσληζηή, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθά. Σν 

νινέλα θαη απμαλφκελν έιιεηκκα πνπ εκθαλίδεη, ην νπνίν νθείιεηαη ζηα πςειά έμνδα 

θαη ηα κεησκέλα έμνδα, δελ επηηξέπνπλ ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ νκίινπ.  

Οη ππεχζπλνη ηνπ νκίινπ αληηιήθηεθαλ ην πξφβιεκα θαη απνθάζηζαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ. Μειέηεζαλ κε πξνζνρή ην ζχζηεκα θαη 

ηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο θαη αθνχ έθαλαλ κία πξψηε θαηαγξαθή ησλ ππαξρνπζψλ 



ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                    

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Π.Μ.. Λ&Χ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Σελίδα 147 

 

δηαδηθαζηψλ, πξνρψξεζαλ ζηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηελ 

αζθάιεηα, ηε δηαθάλεηα, ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ αλάπηπμε.  

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, έγηλε γξήγνξα αληηιεπηφ φηη απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΟΔ, αθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηνπο πειάηεο ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο κεηαθίλεζεο. Γηα 

λα δηαηεξήζνπλ απηφ ην πιενλέθηεκα, νη ππεχζπλνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ εμέηαζαλ ηηο 

δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαη πξφηεηλαλ αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη ηηο 

πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα.   Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δφζεθε έκθαζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ιήθζεθαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ 

θαηάιιεια γηα λα απνδερηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αιιαγέο. Παξαηεξείηαη, 

δειαδή, κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα αιιάμνπλ νη 

παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ζπλήζεηεο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη κεηαβνιέο πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθάλεηαο, φπνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο ηεο  

θαθνδηαρείξηζεο θαη ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ ιηγφηεξν 

ρξνλνβφξεο. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ θαη αλαζέζεσλ.  

Με ηδηαίηεξε πξνζνρή κειεηψληαη νη ηξφπνη επίιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ επηηξέπνπλ ζηνλ κηιν ηνπ ΟΔ λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. Σα θπξηφηεξα κέηξα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο κέζσ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη 

ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ. Σα κέηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πεξηιακβάλνπλ 

αιιαγέο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηφζν ζηηο επηβαηηθέο φζν θαη ζηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, αθνχ 

πξψηα θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα ε ζρέζε κεηαμχ ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο θαη 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηαθξάηεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πειαηψλ θαη επέθηαζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Σα κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ επαλεμέηαζε ηεο κηζζνινγηθήο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα ζσζηφηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε εζληθψλ πφξσλ κέζσ ηεο 
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πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ (κε ΓΙΣ ή άιιε κέζνδν ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ κε ηδηψηεο).      

Σν έξγν αλαζρεδηαζκνχ ηνπ ΟΔ δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

νινθιεξσκέλν αλ δελ πεξηειάκβαλε θαη κέηξα γηα ηε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο 

εηαηξείαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί. Έηζη, ην αξρηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε ζχγρξνλσλ 

κέζσλ πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. πσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 2.5.5, νη νξακαηηζηέο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ, δηαθνξεηηθά ην λέν ζρέδην δε ζα νδεγεζεί ζε επηηπρία. 

Ο ΟΔ έρεη πξνγξακκαηίζεη ηε ρξήζε ηνπ internet γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ,  ηε κεηαβνιή ηεο δξνκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο, αιιαγέο ζηε ζχζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

ακνηβψλ (θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο εμφδνπ, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 

λέεο εηδηθφηεηεο, αλαδήηεζε ζηειερψλ ζηελ επξχηεξε ηδησηηθή αγνξά). ιεο νη 

παξαπάλσ ελέξγεηεο  απνηεινχλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο ππνδνκήο κε ην 

γεληθφηεξν φξν ηεο έλλνηαο.  

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ΟΔ αληηιήθζεθε ηελ αλάγθε γηα 

αιιαγέο. Δθκεηαιιεπφκελνο ην ζχλζεκα ηεο επνρήο γηα αιιαγή, πξνρψξεζε ζηελ 

θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν 

πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο πξνηάζεηο, ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο 

θχξηνπο άμνλεο, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ ζα θαιχπηνπλ θάζε πηπρή. Γφζεθε 

ζσζηά ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζην ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ 

νξηζκέλσλ απφ απηψλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηξψλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

παξαπάλσ κέηξσλ, ζα πξέπεη ν κηινο ηνπ ΟΔ λα έρεη κεηαηξαπεί ζε κία 

αληαγσληζηηθή επηρείξεζε, ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ.  

Ωζηφζν, γηα λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ηξφπνη έηζη ην πξφγξακκα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ λα ηεζεί άκεζα ζε 

εθαξκνγή. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ππάξρεη θάπνην άηνκν, ζην νπνίν ζα δνζεί φιε ε 

απαηηνχκελε εμνπζία θαη ην νπνίν ζα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ νξακαηηζηή θαη ηνπ 

εγέηε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Ο εγέηεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

απνκαθξπζκέλνο απφ πνιηηηθά ζπκθέξνληα, λα δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
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δεμηφηεηεο θαη λα είλαη πιήξσο αθνζησκέλνο ζην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Η 

αλαδήηεζε ζηειερψλ ζηελ ηδησηηθή αγνξά ίζσο απνηειέζεη ηε ιχζε γηα ηελ εχξεζε 

ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπνπ. κσο, ζα πξέπεη λα είλαη έλα άηνκν ην νπνίν ζα γλσξίδεη 

άξηζηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα δξα κε γλψκνλα ηελ εμπγίαλζή 

ηεο θαη φρη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Δμάιινπ, θχξηνο ζηφρνο ηεο 

αλαζρεδηαζηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη φρη ε 

απαιιαγή ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο απφ κία πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε.   

 

6.3 Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθεθαιαηψζεθε θαη ζρνιηάζηεθε ε 

πεξίπησζε αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ φκηιν ηνπ ΟΔ. ηελ 

παξάγξαθν απηή αλαθεθαιαηψλεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ε πεξίπησζε εηαηξηθήο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, έηζη ψζηε λα ηνληζηνχλ γηα αθφκα κία 

θνξά νη δηαθνξέο, νη νκνηφηεηεο θαη ε γεληθφηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο 

επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο.  

Η Οιπκπηαθή Αεξνπνξία απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 

εηαηξείεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.  Η καθξφρξνλε 

ηζηνξία ηεο πεξηιακβάλεη πεξηφδνπο κεγάιεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο, θαηά ηηο νπνίεο 

πξσηαγσληζηνχζε ζηνλ θιάδν ηεο παγθνζκίσο, αιιά θαη πεξηφδνπο κε έληνλα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη αλαηαξαρέο. ήκεξα, δηαλχεη ίζσο κία απφ ηηο 

δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ 

κεγάιεο αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο. Οη αιιαγέο απηέο θξίζεθαλ 

απαξαίηεηεο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη θαη πάιη ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα γηα λα 

ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη. Υαξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξεηαη φηη νη δαπάλεο αλά αεξνζθάθνο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε 

απηέο αληίζηνηρσλ μέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ θαη φηη ν ζηφινο ηεο Οιπκπηαθήο 

ζεσξείηαη πιένλ απαξραησκέλνο. Δπίζεο, κεηά ην 2003 ε εηαηξεία δε δηαζέηεη δηθφ 

ηεο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα λα είλαη ππνρξεσκέλε λα αγνξάδεη απηέο 

ηηο ππεξεζίεο απφ ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία – Τπεξεζίεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη 
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αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δαπάλεο ηεο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν δαπάλεο γηα ηελ 

Οιπκπηαθή Αεξνπνξία απνηεινχλ νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, νη 

νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο, φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ηνπ αξηζκνχ αιιά 

θαη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη πςειά επηδφκαηα. ια 

ηα παξαπάλσ γεγνλφηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πςειφ ρξένο, ην νπνίν είλαη δχζθνιν 

λα δηαρεηξηζηεί.  

ε κία πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, αλαθνηλψλνληαο ην 

ζρεηηθφ πξφγξακκα ην επηέκβξην ηνπ 2008. Σν πξφγξακκα απηφ αλαθέξεηαη ζηελ 

εμαγνξά ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο απφ θάπνην ηδηψηε επελδπηή, θάησ απφ 

ζπλζήθεο απφιπηεο δηαθάλεηαο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη ε κεηαβίβαζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ (ΟΑ) θαη ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο – Τπεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο, 

(ΟΑ – Τ) ζε εηαηξίεο πνπ ζα ηδξπζνχλ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Η δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ νκίινπ ηεο Οιπκπηαθήο αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ζε πέληε ζηάδηα. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εηαηξηθήο 

αλαδηάξζξσζεο, έρεη πξνβιεθζεί ε χπαξμε κίαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ 

νπνία ζα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζην λέν θαζεζηψο. Δπίζεο, ην 

ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ πεξηιακβάλεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε επεξρφκελε αιιαγή ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Σν πξφγξακκα απηφ αλαθέξεηαη ζε κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

απαζρφιεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζην Γεκφζην, ηηο ΓΔΚΟ 

θαη ηηο λέεο εηαηξείεο, κέηξα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο αιιά θαη άιια κέηξα 

επηπξφζζεηεο θνηλσληθήο ελίζρπζεο. Παξφια απηά, σζηφζν, νη αληηδξάζεηο είλαη 

έληνλεο, αθνχ νη εξγαδφκελνη δελ είλαη πεπεηζκέλνη φηη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηε ζσηεξία ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο. 

Σν πξφγξακκα επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, φπσο 

απηφ παξνπζηάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν κεηαθνξψλ, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην 

αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ ΟΔ. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν ΟΔ επέιεμε 
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λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ 

θχξην κέιεκα είλαη ε εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ θαη ε επηβνιή θαίξησλ αιιαγψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο. Αληίζεηα, νη πςειέο θαη καθξνρξφληεο απψιεηεο, ηα πςειά πνζά 

θφξσλ πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί θαη ε δπζθνιία λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο, νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο σο θαηαιιειφηεξεο 

κεζφδνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί νη δχν απηέο κέζνδνη κπνξεί λα επηθέξνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, έρνπλ φκσο θνηλφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κίαο επηρείξεζεο. πρλά, δελ είλαη εχθνιν λα απνθαζηζηεί πνηα απφ 

ηηο δχν είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πνηα εμππεξεηεί κε πεξηζζφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Η επηινγή γίλεηαη αθφκα 

δπζθνιφηεξε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ππάξρνπλ θαη πνιιέο άιιεο παξεκθεξείο 

κέζνδνη επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο. Δπηπξνζζέησο, ηα φξηα αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο 

απηέο δελ είλαη πάληα ζαθή. Γηα ην ιφγν απηφ, ίζσο ε θαηαιιειφηεξε επηινγή λα 

είλαη ε εθαξκνγή ελφο ζπλδπαζκνχ ελεξγεηψλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θξίζεθε ζθφπηκε ε 

πψιεζε ηνπ νκίινπ ζε ηδηψηεο επελδπηέο. Η ελέξγεηα απηή απνηειεί ην πξψην ζηάδην 

αιιαγήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηεο λέαο εηαηξείαο πνπ ζα πξνθχςεη, ζα ήηαλ ίζσο ζθφπηκν ε 

θαηλνχξηα δηνίθεζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα επηηεπρζεί 

πξαγκαηηθά ν ξηδηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, ε νπνία ζα 

έρεη ηελ επθαηξία λα μεθηλήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο απφ εμνινθιήξνπ θαηλνχξηα 

βάζε.  

 

6.4 ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

ε κία θνηλσλία πνπ καζηίδεηαη πιένλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

επηθξαηεί αλεζπρία θαη αλαηαξαρή ζην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο. Καζεκεξηλά, κία πιεζψξα απφ επηρεηξήζεηο 

αλαθνηλψλνπλ κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη κεγάιεο δεκίεο. Οη καδηθέο απνιχζεηο 
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εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν αθφκα θαη ζε κεγάιεο πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο, νη νπνίεο κέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ αλαθνίλσλαλ πςειά θέξδε θαη 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η αλεζπρία αιιά θαη 

ε απνγνήηεπζε ζηνπο θφιπνπο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ηδηνθηεηψλ είλαη 

έθδειε, αθνχ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δείρλνπλ αλίζρπξεο λα επηθέξνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαβνιέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε έμνδν απφ ηε θξίζε. 

Σν ζχλζεκα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, φπνπ ε παγθφζκηα θνηλφηεηα έρεη θνπξαζηεί απφ 

ηε δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο θελέο ππνζρέζεηο γηα αλάθακςε, είλαη ε 

αιιαγή. Η αιιαγή απηή  πξέπεη λα βξεη εθαξκνγή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα. Μφλν κέζα απφ ην ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ 

ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ην 

ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ππάξρεη ε ειπίδα γηα 

απφθηεζε ζηαζεξφηεηαο θαη επαλαθνξά ηεο επεκεξίαο. 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ απνηειεί έλα 

θαηλνχξην θαηλφκελν. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί μεθίλεζε ζηελ Ακεξηθή ζηηο αξρέο 

ηνπ 1990, δεκηνχξγεζε εληππψζεηο  θαη θαιχθζεθε εθηελψο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

αθαδεκατθφ ηχπν. Έπεηηα, γηα έλα κεγάιν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα επηθξίζεθε 

έληνλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδφλ εμαθαλίζηεθε. κσο, νη ησξηλέο ζπλζήθεο κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ ηδαληθέο γηα ηελ επαλεκθάληζε ηεο κεζφδνπ.    

Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα δε ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθή. Σν θχκα 

ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ μεθηλά επεξεάδνληαο ηελ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία θηάλεη ζηαδηαθά ζηε ρψξα καο, επηβάιινληαο ηελ αλάγθε γηα ιήςε 

δξαζηηθψλ κέηξσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε κέζνδνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο απηφο πεξηγξάθεθε απφ ηνπο M.Hammer θαη J. 

Champy, δελ έρεη βξεη αθφκα εθαξκνγή ζε πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Πνιιέο 

θνξέο, δηάθνξεο εηαηξείεο αλαθνηλψλνπλ ηελ έλαξμε κηαο αλαζρεδηαζηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Ωζηφζν, αλ θαλείο παξαηεξήζεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ηειηθά 

πξνβαίλνπλ ζα δηαπηζηψζεη φηη πξφθεηηαη απιψο γηα κεκνλσκέλεο αιιαγέο, εηζαγσγή 

πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ή αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο, φπσο εμαγνξέο ή 

ζπγρσλεχζεηο. Γηα λα θαηνξζψζνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη λα ζηαζνχλ αληάμηα απέλαληη ζηνπο μέλνπο αληαγσληζηέο, 

ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα βαζηέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεηαη θαη εθηειείηαη ε εξγαζία. Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη αξρηθά λα 
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θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «δηαδηθαζία» θαη ζηε ζπλέρεηα  λα θαηαγξάςνπλ 

ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Οη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη 

νιηζηηθέο, ζα γίλνληαη πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο, έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη εχξεζε ηεο θαηάιιειεο θάζε θνξά ιχζεο. 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αλ εθαξκνζηεί κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

κεζφδνπο επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο,  κπνξεί λα απνβεί πνιχ ρξήζηκνο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ε έληνλε δειαδή επηζπκία γηα αιιαγή, 

ίζσο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ έλαξμε κίαο πξνζπάζεηαο ξηδηθνχ αλαζρεδηαζκνχ φρη 

κφλν ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
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