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ΣΥΝΟΨΗ 

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο επιχειρήσεις και οργανισµοί, του 

ιδιωτικού αλλά και του δηµόσιου τοµέα, προσπαθούν να υλοποιήσουν µε επιτυχία τα 

επιχειρησιακά τους σχεδία ώστε να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους σκοπούς και 

να επιτελέσουν την αποστολή τους, οδηγεί ολοένα και περισσότερο να υιοθετούνται 

από αυτούς, αρχές και τεχνικές διαχείρισης - διοίκησης έργων.  Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, η ∆ιοίκηση µε βάση τα Έργα (Project-based Management), η 

οποία αποτελεί µια σχετικά νέα προσέγγιση στον τρόπο διοίκησης, προτείνεται ως 

εναλλακτική µέθοδος διοίκησης των επιχειρήσεων ∆ΕΚΟ.  Οι επιχειρήσεις αυτές, οι 

οποίες αντιµετωπίζουν επιτακτικά την ανάγκη περιορισµού των δαπανών τους και 

άµεσης αύξησης της αποδοτικότητας τους, καλούνται να διαχειριστούν τους 

διαθέσιµους πόρους µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο.   

Αρχικά διερευνάται το θεωρητικό υπόβαθρο και περιεχόµενο της µεθόδου αυτής, 

καθώς και το ιδιαίτερο νοµικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ΕΚΟ.  Στη 

συνέχεια εξετάζεται η δυνατότητα εφαρµογής των όσων η θεωρία προτείνει, σε µια 

συγκεκριµένη επιχείρηση ∆ΕΚΟ, το Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. που σήµερα 

είναι οργανωµένη µε τον παραδοσιακό τρόπο βάσει λειτουργιών, παρά το γεγονός ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων της έχει τυπικά ή ουσιαστικά 

χαρακτηριστικά έργων.  Η υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης αποτυπώνεται 

µέσω συνεντεύξεων και προτείνονται οι απαραίτητες αλλαγές στα πεδία Οργάνωσης, 

Ανθρώπων και Συστηµάτων στο πλαίσιο των αρχών της διοίκησης έργων, ενώ 

υπογραµµίζεται ο σηµαντικός ρόλος του υπεύθυνου έργου. Σύµφωνα µε την εργασία, 

και για την επιτυχία του εγχειρήµατος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέµα 

της διαθέσιµης χρηµατοδότησης, της πραγµατικής δέσµευσης της διοίκησης σε 

ετήσια βάση και στην καλλιέργεια της κουλτούρας έργων σε όλη την έκταση της 

επιχείρησης, καθώς είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά στην επιτυχηµένη 

διαχείριση των έργων και όχι η χρήση των όποιων εξειδικευµένων εργαλείων ή η 

τήρηση των διαδικασιών .  

Η παρούσα εργασία πέρα από την άµεση χρήση της από την συγκεκριµένη εταιρεία 

µπορεί να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο αναφοράς και για άλλες ∆ΕΚΟ οι οποίες 

αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα λειτουργίας και οργάνωσης, ώστε, 

εστιάζοντας στα ιδιαίτερα τους προβλήµατα να προβούν σε αντίστοιχες αλλαγές. 
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1. Εισαγωγή  

 

Το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον και η αύξηση των  

τεχνολογικών καινοτοµιών και της επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν τις 

εταιρείες που ήθελαν να παραµείνουν δυναµικές, στην ανάληψη υλοποίησης πολλών 

νέων έργων (projects), υιοθετώντας σύγχρονες µεθόδους διοίκησης που 

εξασφαλίζουν επιτυχία στα έργα τα οποία αναλαµβάνουν και κατ’ επέκταση στις 

ίδιες.  Η µεγάλη επιτυχία εφαρµογής των αρχών και τεχνικών που προτείνει η 

∆ιοίκηση Έργων οδήγησε στην υιοθέτηση και εφαρµογή τους από κάθε είδους 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, του ιδιωτικού ή και δηµόσιου τοµέα, κύρια του 

εξωτερικού.  Έτσι, η ∆ιοίκηση µε βάση τα Έργα (Project-based Management), η 

οποία εξασφαλίζει οργανωσιακή ευελιξία, γίνεται ολοένα και περισσότερο ο τρόπος 

µε τον οποίο οι οργανισµοί πραγµατοποιούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια για την 

επίτευξη των στρατηγικών τους σκοπών και της αποστολής τους.   

Κάθε έργο χαρακτηρίζεται από την µοναδικότητα του σκοπού του, και τον καινοτόµο 

τρόπο διαχείρισης τόσο των περιορισµών που αντιµετωπίζει σε επίπεδο χρόνου, 

κόστους και ποιότητας, όσο, και κυρίως, των πόρων (ανθρώπινων, χρηµατικών, 

υλικών και µηχανηµάτων) που διαθέτει για την υλοποίηση του. 

Σε µια εποχή που η ανάγκη περιστολής των δηµοσίων δαπανών συνάδει µε την 

παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας των δηµοσίων επιχειρήσεων απαιτείται 

επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας και άσκησης της διοίκησης τους.  Σήµερα οι 

δηµόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν µε βάση την παραδοσιακή ιεραρχική οργανωτική 

δοµή των λειτουργιών, µε πολλαπλά συνήθως επίπεδα εξουσίας, και αµφίβολα 

καθορισµένους πόρους.  Η υιοθέτηση των αρχών της ∆ιοίκησης µέσω Έργων, της 

µεθοδολογίας της και των εργαλείων της αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση που 

υπόσχεται πολλά, αρκεί να εφαρµοστεί µε συνέπεια και από κατάλληλα 

εκπαιδευµένους ανθρώπους, τόσο σε επίπεδο εργαζοµένων όσο και διοίκησης.  Στην 

περίπτωση των δηµόσιων οργανισµών περιορισµοί δεν τίθενται µόνο σε όρους που 

κάθε έργο αντιµετωπίζει, δηλαδή κόστους, χρόνου και ποιοτικών απαιτήσεων αλλά 

και από το νοµικό και διοικητικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και το οποίο 

πολλές φορές δηµιουργεί επιπλέον εµπόδια.   
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1.1 Σκοπός Ανάληψης της Εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισµούς (∆ΕΚΟ) µια εναλλακτική µέθοδο διοίκησης ώστε να λειτουργήσουν 

αποτελεσµατικά, λαµβάνοντας υπ’ όψη τους νοµικούς και διοικητικούς περιορισµούς 

στα πλαίσια των οποίων δραστηριοποιούνται.   

Ειδικότερα, η εργασία επικεντρώνεται στο να προτείνει σε µια ∆ΕΚΟ όπως το 

Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε., τις αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προβεί 

προκειµένου να υιοθετήσει µια νέα πολλά υποσχόµενη µέθοδο διοίκησης, τη 

∆ιοίκηση µέσω Έργων, η οποία τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται σε όλο και 

περισσότερα επαγγελµατικά και όχι µόνο, πεδία, µε επιτυχία, έτσι ώστε να 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά πετυχαίνοντας τους στόχους που θέτει στα πλαίσια του 

επιχειρησιακού της σχεδίου.   

Αφορµή για την επιλογή αυτού του θέµατος στάθηκε ένα επιτυχηµένο, κατά τη 

γνώµη µου, παράδειγµα στη διάρκεια του µαθήµατος «∆ιοίκηση Έργων» από τον 

καθηγητή.  Κατά το παράδειγµα, εν όψει ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, συναντούνται 

όλοι οι αρµόδιοι στο δήµο της περιοχής όπου θα λάβει χώρα για να συζητήσουν τη 

διοργάνωση του έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν επεισόδια.   ∆υο τρεις ώρες µετά 

καταλήγουν µεταξύ άλλων ότι θα διατεθούν εκείνη την ηµέρα για κάποιες ώρες 

αστυνοµικοί οι οποίοι θα φροντίσουν ώστε να µη δηµιουργηθούν επεισόδια.  Όλοι 

θεωρούν ότι η όλη διαδικασία δεν κόστισε τίποτε και σε κανέναν αφού οι 

συµµετέχοντες στη σύσκεψη είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και γιατί η ασφάλεια θα 

εξασφαλιστεί χωρίς ο δήµος να χρεωθεί για κάτι, αφού θα φροντίσουν γι’ αυτό οι 

αστυνοµικοί….  Είναι όµως έτσι τα πράγµατα;  Το να θεωρούµε ότι οι διάφορες 

ενέργειες που αναλαµβάνουν οι δηµόσιοι οργανισµοί «δεν κοστίζουν τίποτε 

περισσότερο» αφού «ούτως ή άλλως πληρώνονται» είναι µάλλον απλοϊκό.  Οι 

περιορισµένοι πόροι τους διατίθενται για την υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν θα µπορέσουν να υλοποιηθούν αν οι πόροι δεν είναι οι κατάλληλοι ή 

διαθέσιµοι τη στιγµή που χρειάζεται.   Στην περίπτωση του παραδείγµατος, η φύλαξη 

περιοχών όπως προέβλεπε το πρόγραµµα της κεντρικής υπηρεσίας δεν θα µπορέσει 

να πραγµατοποιηθεί εκείνη την ηµέρα, αν οι αστυνοµικοί διατεθούν για τη φύλαξη 

του ποδοσφαιρικού αγώνα… Κι όµως οι διοικήσεις των δηµόσιων οργανισµών αλλά 

και το ίδιο το κράτος λειτουργούν σαν να µη µπορούν να αντιληφθούν τη σηµασία 
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των διαθέσιµων και κατάλληλων πόρων στην υλοποίηση των επιχειρηµατικών τους 

σχεδίων.  

Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό, ότι για να λειτουργήσει µε επιτυχία µια επιχείρηση 

ή ένας οργανισµός, ή µε άλλα λόγια για να υλοποιηθεί ένα έργο, θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ξεκάθαρο σχέδιο, προσδιορισµένα αποτελέσµατα που πρέπει να επιτευχθούν, 

διαθέσιµοι πόροι και φυσικά µια µεθοδολογία η οποία να εξασφαλίζει ότι, µε 

δεδοµένους τους περιορισµούς που υφίστανται, οι πόροι θα είναι διαθέσιµοι έτσι 

ώστε τα αποτελέσµατα να επιτευχθούν επιτυχώς.   

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται ως µεθοδολογία υλοποίησης 

επιτυχηµένων έργων η ∆ιοίκηση µέσω Έργων.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο και προκειµένου να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενες ∆ΕΚΟ 

για την προτεινόµενη προσέγγιση της ∆ιοίκησης µέσω Έργων, µετά από µια σύντοµη 

παρουσίαση της έννοιας του έργου και της σηµασίας της µεθόδου αυτής στην 

υλοποίηση έργων και της υιοθέτησης της σε όλο και περισσότερους τοµείς της 

οικονοµικής ζωής, από ιδιωτικές κυρίως επιχειρήσεις, αλλά όχι µόνο, περιγράφονται 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, κάποια από τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία της και 

επισηµαίνονται τα πεδία εκείνα στα οποία κατά κύριο λόγο επιφέρει αλλαγές στον 

οργανισµό που την εφαρµόζει.  Παράλληλα παρουσιάζονται τα προβλήµατα τα οποία 

εµφανίζονται κατά την υιοθέτηση της µεθόδου, ενώ τονίζονται οι κυριότεροι 

παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία υλοποίησης των έργων. 

∆εδοµένου ότι η ∆ιοίκηση µέσω Έργων δίνει µεγάλη σηµασία στο γενικότερο 

περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα έργο, και συνεπώς λειτουργεί η 

εταιρεία που υλοποιεί τα έργα, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

επιτυχία του, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το ιδιαίτερο νοµικό και διοικητικό 

καθεστώς που περιβάλλει τις δηµόσιες επιχειρήσεις, όπως είναι το Κέντρο Ελληνικής 

Γούνας Α.Ε..  Όπως συχνά αναφέρεται σε όλη την έκταση της εργασίας, πολλά από 

τα προβλήµατα στην επιτυχή έκβαση των έργων που υλοποιούν οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις, πηγάζουν από περιορισµούς που θέτει ο δηµόσιος τους χαρακτήρας, 

καθώς επηρεάζει, τη δέσµευση της διοίκησης, τη διαθεσιµότητα των χρηµατικών 

πόρων αλλά και το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό.  Στο ίδιο κεφάλαιο θεώρησα 

σκόπιµο, για ενηµερωτικούς λόγους, να αναφερθώ µε συντοµία και στα σύγχρονα 
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συστήµατα οργάνωσης που έχουν θεσµοθετηθεί για τον καθαρά δηµόσιο τοµέα, και 

τυπικά τουλάχιστον, εφαρµόζονται.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, σε µια προσπάθεια εφαρµογής στην πράξη των όσων η θεωρία 

περί ‘διοίκησης έργων’ προτείνει, αφού αναλύεται ο υφιστάµενος τρόπος λειτουργίας 

της συγκεκριµένης εταιρείας που επιλέχθηκε, γίνεται προσπάθεια να επισηµανθούν 

εκείνα τα σηµεία τα οποία χρήζουν αλλαγής σύµφωνα µε την προσέγγιση της 

∆ιοίκησης µέσω Έργων.  Η υφιστάµενη κατάσταση στα υπό εξέταση πεδία, 

περιγράφεται εξετάζοντας επίσηµα έντυπα της εταιρείας (το επιχειρησιακό της 

πρόγραµµα καθώς και τα υπό εφαρµογή συστήµατα διαχείρισης) και αναλύοντας τις 

απαντήσεις που δόθηκαν στις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τους 

εργαζόµενους στην εταιρεία.  Με βάση τα παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές της 

∆ιοίκησης µέσω Έργων προτείνονται οι αλλαγές που πρέπει να υιοθετηθούν ώστε να 

λειτουργήσει η εταιρεία αποτελεσµατικά, επιτυγχάνοντας τους στόχους της.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της παρούσας 

εργασίας, γίνεται µια ανασκόπηση των όσων αναφέρθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια, τονίζοντας τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή 

λειτουργία των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών και τη δυνατότητα τους να 

επιτύχουν αύξηση της αποτελεσµατικότητας υιοθετώντας αρχές και µεθόδους της 

διοίκησης µέσω έργων. 
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2. Συστηµατική ∆ιαχείριση- ∆ιοίκηση Έργων & ∆ιοίκηση µέσω 

Έργων 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Project Management Institute (PMI), έργο είναι µια 

«προσωρινή προσπάθεια που αναλαµβάνεται για τη δηµιουργία ενός µοναδικού 

προϊόντος ή υπηρεσίας» όπου, στα πλαίσια περιορισµών που αφορούν στο χρόνο 

ολοκλήρωσης, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό και τις ποιοτικές προδιαγραφές που 

πρέπει να τηρούνται, οι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου πόροι (άνθρωποι, 

µηχανήµατα, υλικά και χρήµατα) οργανώνονται κατά τρόπο καινοφανή (Turner, R. J. 

1993).   

Για την επίτευξη του σκοπού του έργου και την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του 

απαιτείται, όπως δείχνουν οι έρευνες, συστηµατική διαχείριση του έργου από έναν 

υπεύθυνο ο οποίος, έχοντας διασφαλίσει τη δέσµευση και υποστήριξη της διοίκησης 

της επιχείρησης ή του οργανισµού, λειτουργεί σαν µαέστρος που κατευθύνει την 

ορχήστρα στην επιτυχηµένη παράσταση, έχοντας µεριµνήσει εκ των προτέρων για 

οτιδήποτε θα µπορούσε να την οδηγήσει σε αποτυχία. (Mulcahy, R., και Θεόδοτος Σ. 

2008)  

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός 

οργανισµού γινόταν µέσα από τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του, αν 

θυµηθούµε ότι  την δεκαετία του 1960 κυριαρχούσε η µαζική παραγωγή, τη δεκαετία 

του 1970 η διασφάλιση της ποιότητας, ενώ την δεκαετία του 1980 η έµφαση δίδονταν 

στην ποικιλία.  Σήµερα, µε δεδοµένο το διαρκώς και µε ταχύτητα διευρυνόµενο 

παγκόσµιο οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δρουν οι οργανισµοί 

και οι επιχειρήσεις, η προσπάθεια τους να παραµένουν ανταγωνιστικοί, καθορίζεται 

από τη δυνατότητα επιτυχούς διαχείρισης των αλλαγών.   

Η διαχείριση µέσω έργων έχει γίνει πλέον ο νέος τρόπος διοίκησης µέσω του οποίου 

οι οργανισµοί ανταποκρίνονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, 

αναπτύσσονται και εκµεταλλεύονται νέες αγορές πριν τους ανταγωνιστές τους.  

Συνεπώς η Συστηµατική ∆ιαχείριση- ∆ιοίκηση Έργων (Project Management) 

αποτελεί τη νέα επιδεξιότητα (skill) των Μάνατζερ που χρειάζεται να προστεθεί στις 

άλλες πιο παραδοσιακές τους ικανότητες (disciplines) (Turner, R. J., 1993) 
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2.1 Ο ρόλος των έργων στην υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής 

Ένα έργο χαρακτηρίζεται από τεκµηριωµένο σκοπό (λόγος για τον οποίο 

αναλαµβάνεται), συγκεκριµένες προδιαγραφές απόδοσης, γνωστή - οριοθετηµένη 

λύση, έναρξη και λήξη, χρονική διάρκεια (κύκλος ζωής), αλληλεξαρτήσεις, 

δραστηριότητες µοναδικές και µη επαναλαµβανόµενες, ενδιαφερόµενους (διοίκηση, 

υπεύθυνος έργου, οµάδα έργου, προσωπικό, µέτοχοι, χορηγοί, προµηθευτές, 

κοινωνικές οµάδες ενδιαφέροντος) και πόρους (άνθρωποι, µηχανήµατα, υλικά και 

χρήµατα) που η χρήση τους απαιτεί συντονισµό καθώς, είτε προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές ή τµήµατα, είτε µπορούν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν σε 

διάφορα έργα.  (Βλάχος  ∆., 2009) 

Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως διαφαίνονται από τον αρχικό ορισµό 

του, το ότι είναι µοναδικό και το ότι η µέθοδος που εφαρµόζεται για την επίτευξη του  

(achieving) είναι καινοτοµική,  δηµιουργούν ένα τρίτο ‘ενδογενές’ (inherent) 

χαρακτηριστικό: τα έργα χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα  και κίνδυνο. (Turner, R. 

J.,1993).  Παρά το γεγονός της αβεβαιότητας και του κινδύνου που τα χαρακτηρίζει, 

οι οργανισµοί αναλαµβάνουν έργα όταν µπορούν να πετυχαίνουν τους 

επιχειρηµατικούς τους στόχους περισσότερο αποτελεσµατικά απ’ ότι αν 

λειτουργούσαν κάνοντας τα συνηθισµένα πράγµατα ρουτίνας (routine), όταν µε άλλα 

λόγια τα πιθανά οφέλη ξεπερνούν (outweigh) τον κίνδυνο ανάληψης τους.  

Έρευνες δείχνουν (Porter, 1985) ότι µια επιχείρηση δεν µπορεί να παραµείνει 

επιτυχηµένη διατηρώντας εσαεί το status quo, παραµένοντας στατική σε ένα 

περιβάλλον µεταβαλλόµενο, σε µια οικονοµία που αλλάζει συνεχώς.  Η ανάγκη να 

ικανοποιηθούν οι νέοι στρατηγικοί στόχοι που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 

δράσης ενός οργανισµού, προκειµένου αυτός να παραµένει ανταγωνιστικός, µπορεί 

να επιτευχθεί µε τη συνεχή βελτίωση των υφιστάµενων λειτουργιών του (µέσω της 

επαναληψιµότητας – συνήθειας, Habitual Incremental Improvement), µε τη 

δηµιουργία νέων προϊόντων, µε την είσοδο του σε νέα αγορά, ή µε τον συνδυασµό 

νέων προϊόντων σε νέες αγορές (Ansoff matrix).  Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η 

προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισµού γινόταν µέσα από 

τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του.  Όµως, τα τελευταία χρόνια, η δηµιουργία 

πιο εξειδικευµένων τεχνικών διοίκησης επιχειρήσεων και η αύξηση των 

τεχνολογικών καινοτοµιών και της επικοινωνίας, κατέστησε τις άλλες τρεις 

περιπτώσεις περισσότερο συνηθισµένες, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση 
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υλοποίησης νέων έργων (projects), είτε αυτό αφορά στη δηµιουργία νέας υποδοµής ή 

νέου προϊόντος, είτε στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, νέου τρόπου οργάνωσης της 

λειτουργίας του οργανισµού ή σχεδιασµού του προϊόντος (Turner, R. J., 1993). 

Σύµφωνα µε τον Peter Drucker στο βιβλίο του «Ο γκουρού του Management», η 

δηµιουργία καινοτοµιών και η ηγετική ικανότητα αποτελούν τη στρατηγική βάση της 

επιχείρησης.  Η υλοποίηση όµως του επιχειρηµατικού πλάνου που θα φέρει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εταιρεία προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωτικής 

ευελιξίας για τη γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές (Drucker P., 2009). 

«Τα έργα µπορεί να αποτελούν τα πιο αποτελεσµατικά µέσα (µερικές φορές τα µόνα 

µέσα) για τη διαχείριση της αλλαγής σε έναν οργανισµό, εάν επιθυµεί να διατηρήσει 

το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα». (Turner R. J., 1993) 

Έτσι, η ∆ιοίκηση µε βάση τα Έργα (Project-based Management), η οποία 

εξασφαλίζει την οργανωσιακή ευελιξία, γίνεται πλέον ο τρόπος µε τον οποίο οι 

οργανισµοί πραγµατοποιούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια για την επίτευξη των 

στρατηγικών τους σκοπών και της αποστολής τους.  Και αυτό είναι ανεξάρτητο από 

το εάν ο οργανισµός είναι δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, µεγάλη  ή µικρή (Turner, 

R. J., 1993).   

Πράγµατι, η επιτυχία την οποία γνωρίζουν έργα στα οποία εφαρµόζονται οι αρχές και 

τεχνικές της Συστηµατικής ∆ιαχείρισης Έργων (Σ∆Ε), και κατ’ επέκταση η  

επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων που την εφαρµόζουν, έχουν οδηγήσει στην 

υιοθέτηση και εφαρµογή της από κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισµούς, του 

ιδιωτικού ή και δηµόσιου τοµέα (Gareis, R. 2002).   Ήδη, όλο και περισσότερες 

εταιρείες, έχοντας συνειδητοποιήσει τα οφέλη που µπορεί µια επιχείρηση να 

αποκοµίσει εφαρµόζοντας τη συστηµατική διαχείριση έργων, παροτρύνουν στελέχη 

τους να εκπαιδευτούν στις µεθόδους και τεχνικές επιτυχούς διαχείρισης έργων 

(Βιθυνός Γ., Φεβ. 2008). 

Η ευρεία πλέον χρήση της στον επαγγελµατικό χώρο για την καλύτερη αντιµετώπιση 

του ανταγωνισµού, οδήγησε κάποιους να προτείνουν την εφαρµογή αρχών της Σ∆Ε 

και σε περιοχές κοινωνικού χαρακτήρα που µέχρι πρότινος κάποιος δεν θα 

σκεφτόταν.  Ήδη από το 2002 η Αυστρία ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία 

εφαρµόζοντας αρχές Σ∆Ε σε  σχολεία, µικρούς δήµους, ακόµη και σε οικογένειες, 

προκειµένου να µετατραπεί σε µια κοινωνία προσανατολισµένη στα έργα (Project 
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Society Oriented) (Gareis, R. 2002).  Στην Ινδία πάλι, όλα τα έργα του δηµόσιου 

τοµέα αντιµετωπίζονται µε τις σύγχρονες αρχές του Project Management.  (Γιώτης 

Θ., 2008).   

Σύµφωνα µε τον Gareis, «Η ‘διαχείριση µέσω έργων’ µετατρέπεται σε µια 

µακροοικονοµική στρατηγική της κοινωνίας προκειµένου να διαχειριστεί την 

πολυπλοκότητα και τη δυναµική των σηµερινών συνθηκών καθώς και να διασφαλίσει 

την ποιότητα των αποτελεσµάτων των έργων».  Προκειµένου λοιπόν να εξασφαλιστεί 

η διεθνής ανταγωνιστικότητα µέσω της επαγγελµατικής διαχείρισης έργων και 

προγραµµάτων (professionally managed projects) απαιτείται όλο και περισσότερα 

άτοµα και οργανισµοί στην κοινωνία να εξοικειωθούν µε τις αρχές του ΡΜ.  Τα 

πανεπιστήµια, οι σύνδεσµοι – ενώσεις ΡΜ, οι εταιρείες συµβούλων και εκπαίδευσης 

θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της µεταφοράς της γνώσης από τις επιχειρήσεις 

στα άτοµα και τους οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν αυτή τη νέα περιοχή 

εφαρµογής του Project Management  (Gareis R., 2002).   

Τα έργα θα έπρεπε να αναλαµβάνονται εφ’ όσον συµβάλλουν στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων της επιχείρησης και εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιµοι οι 

απαιτούµενοι πόροι (χρήµατα, ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµές, υλικά) που 

επιτρέπουν την υλοποίηση τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα και µε αποτελεσµατικό 

τρόπο.  Για την αποφυγή έναρξης έργων των οποίων στη συνέχεια η υλοποίηση δεν 

προχωρά σύµφωνα µε το πρόγραµµα, δεν πρέπει να παραβλέπεται ούτε να υποτιµάται 

το γεγονός ότι τα έργα ‘αντιµάχονται’ µεταξύ τους τη χρήση πόρων, εποµένως πριν 

την έναρξη υλοποίησης τους θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των έργων θέτοντας 

αυτά σε λίστα προτεραιότητας.   

 

2.2 Μεθοδολογίες ∆ιοίκησης Έργων   

Αυτή τη στιγµή, η πλέον διαδεδοµένη µεθοδολογία διαχείρισης έργων είναι αυτή του 

Project Management Institute (PMI). Το PMI είναι ο µεγαλύτερος επαγγελµατικός 

οργανισµός διαχείρισης έργων παγκοσµίως, έχοντας τον Ιανουάριο του 2007, πάνω 

από 220.000 πιστοποιηµένους Project Manager Professionals  [(PMP) ®]. Το PMI 

εκδίδει Project Management Body of Knowledge, το οποίο είναι πλέον πρότυπο κατά 

ANSI (American National Standards Institute).  
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Ένας άλλος διεθνής επαγγελµατικός οργανισµός είναι το International Project 

Management Association (IPMA), µε 40.000 πιστοποιηµένους κατά IPMA 

επαγγελµατίες, τον Ιανουάριο του 2007. Τέλος µια διαδεδοµένη µεθοδολογία είναι η 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments), η οποία ανήκει στο βρετανικό 

Office of Government Commerce. Τον Ιανουάριο του 2007, υπήρχαν 65.000 

PRINCE2 practitioners παγκοσµίως.  

Οι παραπάνω οργανισµοί παρέχουν πιστοποιήσεις «επάρκειας» στη διαχείριση έργων 

µετά από εξετάσεις, αλλά και µε βάση την επαγγελµατική εµπειρία των υποψηφίων 

Project Managers (Βιθυνός Γ. 2009-β).  Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι καµία από τις 

µεθόδους δεν ταιριάζει αυτούσια σε κάθε εταιρεία και απαιτείται η κατάλληλη 

τροποποίηση και σύνθεση  (Βιθυνός Γ. 2008).  

Βασική πρόκληση των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισµών σήµερα, είναι η 

ταυτόχρονη διενέργεια πολλαπλών έργων.  

Έτσι, εκτεταµένη βιβλιογραφία αλλά και νέα πρότυπα, έχουν αναπτυχθεί για τη 

διαχείριση προγράµµατος (Portfolio), δηλαδή πολλαπλών έργων.  Βασικοί τοµείς που 

πρέπει να αντιµετωπισθούν µε προσοχή, είναι οι σχετικές προτεραιότητες των έργων, 

ο σχεδιασµός και η κατανοµή πόρων, η κατάλληλη µεθοδολογία και η 

αποτελεσµατική παρακολούθηση, η οργανωτική δοµή της εταιρείας κ.λπ. 

Μια άλλη προσεγγιση είναι η δηµιουργία Γραφείου ∆ιαχείρισης Έργων (Project 

Management Office, PMO). Το ΡΜΟ µπορεί να έχει διαφορετικά ονόµατα σε κάθε 

εταιρεία, αλλά οι βασικές αιτίες δηµιουργίας του είναι παρόµοιες: 

- Συνεπής µεθοδολογία για όλα τα εκτελούµενα έργα 

- Εκπαίδευση νέων διαχειριστών έργων και µεταφορά εµπειρίας  

- Σχεδιασµός και βελτιστοποίηση εταιρικών διαδικασιών διαχείρισης έργων  

- Συλλογή δεδοµένων από τα Έργα και ανάλυση / παρουσίασή τους µε 

παρόµοιο τρόπο  

- Χτίσιµο µιας ιστορικής βάσης δεδοµένων για τα τελεσθέντα έργα 

- Επιλογή βέλτιστου κοινού πληροφορικού συστήµατος διαχείρισης έργων 

(Project Management Information System, PMIS). 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός ΡΜΟ είναι – και πάλι- η υποστήριξη του 

από την πλευρά της διοίκησης, µια υποστήριξη που θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για 

ένα γραφείο διαχείρισης έργων µπορεί να αποτελείται από έναν αριθµό στελεχών που 
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θα καλύπτουν διαφορετικούς ρόλους, όπως διευθυντή έργου ή προγράµµατος , 

διαχειριστές έργων /προγραµµάτων, οικονοµικούς ελεγκτές έργων, υπεύθυνους 

συµβάσεων, προµηθευτών και εργολάβων, υπεύθυνους παρακολούθησης κόστους 

προόδου κ.λπ., ανάλογα φυσικά µε τον αριθµό, την πολυπλοκότητα και τον αριθµό 

ατόµων που απασχολούνται µε την υλοποίηση των έργων.  

 

2.3 Αντικείµενο της Συστηµατικής ∆ιοίκησης έργων (Project Management) 

Η διαχείριση έργων µε την παραδοσιακή έννοια αναφέρεται στην αξιοποίηση 

επιδεξιοτήτων, γνώσεων και ειδικών τεχνικών (όπως Critical Path Method, Cost 

Specification) όπου το έργο, µε δεδοµένους τους περιορισµούς χρόνου, κόστους και 

προδιαγραφών, ολοκληρώνεται ‘για να γίνει’.  (Turner R.J., 1993).  

Η Συστηµατική ∆ιαχείριση Έργων (Project Management) δεν περιορίζεται µόνο στη 

διαχείριση των απαραίτητων πόρων στα πλαίσια των περιορισµών του έργου αλλά 

αφορά και στην επικοινωνία των ενδιαφεροµένων µερών, στους κινδύνους του έργου, 

στη συνεχή παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράµµατος για λήψη διορθωτικών 

ενεργειών.  Όλα αυτά µέσω της ανάπτυξης συγκεκριµένων διεργασιών και 

τυποποιηµένων διαδικασιών και έχοντας προηγουµένως εξασφαλίσει την ουσιαστική  

δέσµευση της διοίκησης.  (Βιθυνός Γ., 2009-β).  

Αναλυτικότερα, το αντικείµενο της διαχείρισης έργων (εικόνα 1) περιλαµβάνει: 

(Βλάχος ∆., 2009) 

1. ∆ιαχείριση ολοκληρωµένου έργου (project integration management), στα 

πλαίσια της οποίας ο υπεύθυνος του έργου αναπτύσσει το σχέδιο του έργου, 

µεριµνά για την εκτέλεση του, ελέγχει - παρακολουθεί τις αλλαγές που 

υφίσταται λόγω των αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στις επί µέρους 

µεταβλητές του έργου (τις οποίες επίσης διαχειρίζεται) και ανάλογα το 

αναθεωρεί.  

2. ∆ιαχείριση φυσικού αντικειµένου εργασιών (project scope management), στα 

πλαίσια της οποίας περιγράφεται η αρχική σύλληψη του έργου, σχεδιάζεται το 

αντικείµενο εργασιών, γίνεται ο καθορισµός και η επικύρωση του 

αντικειµένου εργασιών και φυσικά ο έλεγχος του αντικειµένου . 

3. ∆ιαχείριση χρόνου (project time management) στα πλαίσια της οποίας 

καθορίζονται οι απαιτούµενες δραστηριότητες, η αλληλουχία και η εκτίµηση 
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της διάρκειας αυτών προκειµένου να συνταχθεί ανάλογο χρονοδιάγραµµα, το 

οποίο ελέγχεται σε όλη τη διάρκεια. 

4. ∆ιαχείριση κόστους (project cost management) στα πλαίσια της οποίας 

ανάλογα µε την εκτίµηση του κόστους των απαιτούµενων πόρων, 

συντάσσεται ο προϋπολογισµός του έργου ο οποίος και ελέγχεται 

συστηµατικά . 

5. ∆ιαχείριση ποιότητας (project quality management) στα πλαίσια της οποίας 

προσδιορίζονται οι απαιτούµενες συνθήκες και εφαρµόζονται µέθοδοι 

σχεδιασµού, διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας. 

 

 

 

6. ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων (project human resource management), στα 

πλαίσια της οποίας σχεδιάζεται η οργανωτική δοµή βάσει της οποίας 

λειτουργεί και προσλαµβάνεται το προσωπικό που στελεχώνει τις οµάδες 

έργου οι οποίες δηµιουργούνται για την υλοποίηση του έργου. 

7. ∆ιαχείριση επικοινωνίας (project communications management) στα πλαίσια 

της οποίας σχεδιάζεται ο τρόπος – µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των 

 

Πηγή: PMBOK® Guide 

Εικόνα 1.  Αντικείµενο ∆ιαχείρισης Έργων 
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εµπλεκοµένων µερών ώστε, µέσα από τη διάχυση της πληροφορίας, να 

συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις προόδου. 

8. ∆ιαχείριση κινδύνου (project risk management) στα πλαίσια της οποίας 

προσδιορίζονται οι κίνδυνοι του έργου (οτιδήποτε µπορεί να επηρεάσει, 

θετικά ή αρνητικά την πορεία υλοποίησης του έργου), ποσοτικοποιούνται οι 

επιπτώσεις του και αναπτύσσονται τρόποι ανταπόκρισης και ελέγχου αυτών. 

9. ∆ιαχείριση προµηθειών (project procurement management) στα πλαίσια της 

οποίας προγραµµατίζονται οι προµήθειες αγορών, σχεδιάζονται οι τρόποι 

υποκίνησης των προµηθευτών οι οποίοι, ανάλογα µε την ανταπόκριση τους, 

επιλέγονται και συνάπτεται σχετική σύµβαση η εφαρµογή της οποίας 

παρακολουθείται σε όλη τη διάρκεια αυτής.  

 

Η εναλλακτική προσέγγιση της ∆ιοίκησης 

µέσω Έργων (Project-based 

Management) κατά τον Turner 

λαµβάνει υπ’ όψιν όχι µόνο τους 

περιορισµούς και τον σκοπό 

υλοποίησης του έργου αλλά, µέσω 

της οργάνωσης των διαθέσιµων 

πόρων, και τις επιθυµίες των 

εµπλεκόµενων σε αυτό (εικόνα 2).  

Έτσι, το έργο ολοκληρώνεται 

επιτυχώς, επιφέροντας βελτιωτική 

αλλαγή στον οργανισµό.  

 

 

 

 

Πηγή: Turner R.J.,  (1993) 

Εικόνα 2.  ∆ιοίκηση µέσω Έργων κατά τον Turner 
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2.4 Χαρακτηριστικά της ∆ιοίκησης µέσω Έργων (Project-based 

Management)  

Συστηµατική ∆ιαχείριση Έργων (Project Management) είναι η διαδικασία µε την 

οποία ένα έργο ολοκληρώνεται µε επιτυχία (Mulcahy Rita). 

Η Συστηµατική ∆ιαχείριση Έργων (Σ∆Ε ή Project Management - PM) αναπτύχθηκε 

κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια, αρχικά σαν µια µεθοδολογία προσανατολισµένη στα 

συστήµατα (system oriented), σε βαθµό που κάποιοι θεωρούσαν ότι ο ρόλος του 

υπεύθυνου του έργου -Project Manager- θα κατέληγε περιττός, στη συνέχεια στην 

επίτευξη στόχων (goal oriented) και σήµερα στη  ∆ιοίκηση µέσω Έργων (Project-

based Management) (Gabriel E.,1993). 

Η ∆ιοίκηση µέσω  Έργων (Project-based Management) ή έργο-κεντρική διοίκηση 

(management-by-projects) ξεκίνησε εδώ και χρόνια στους κλάδους των κατασκευών, 

τεχνολογικών εφαρµογών και στην άµυνα, ενώ σήµερα, επεκτείνεται στους τοµείς 

της βιοµηχανίας, υπηρεσιών, υγείας, εκπαίδευσης, ενέργειας (Βλάχος ∆. 2009).  

Έργο-κεντρική διοίκηση (management-by-projects) σηµαίνει: οργανωσιακή ευελιξία 

µε την έννοια της αντικατάστασης της παραδοσιακής ιεραρχικής διοίκησης από 

συµµετοχική διοίκηση, αποκέντρωση διοικητικών ευθυνών, ολιστική θεώρηση 

προβληµάτων (προσέγγιση συστήµατος) και υιοθέτηση διαδικασιών επίλυσης 

προβληµάτων προσανατολισµένης σε στόχους.  

Μια δοµηµένη προσέγγιση για την υιοθέτηση της ∆ιοίκησης µέσω Έργων, σύµφωνα 

µε τον Turner (Turner R. J., 1993) χαρακτηρίζεται από:  

• Προϋποθέσεις (scope, context, principles) 

• Στρατηγική (µέθοδοι – objectives, processes, levels) 

• Τακτική (tools, techniques) 

Στη συνέχεια, περιγράφονται µε συντοµία τα στοιχεία αυτά. 

2.4.1 Προϋποθέσεις (scope, context, principles) 

Οι Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της προσέγγισης ‘∆ιοίκηση µέσω Έργων’ 

αναφέρονται : 
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1. Στο ΣΚΟΠΟ - φυσικό αντικείµενο (scope) για τον οποίο πραγµατοποιείται το 

έργο που δεν είναι άλλος από το να επιφέρει στον οργανισµό την επωφελή αλλαγή 

αναλαµβάνοντας µια µοναδική σε περιεχόµενο εργασία (scope of work) την οποία 

υλοποιεί χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό τρόπο οργάνωσης. 

2. Στο πλήρες κοινωνικό, οικονοµικό και ανθρώπινο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (context) 

στο οποίο πραγµατοποιείται το έργο και διαµορφώνεται από :  

• Τους στρατηγικούς στόχους (objectives) τους οποίους το έργο προσπαθεί να 

επιτύχει 

• Τα εµπλεκόµενα µέρη (parties involved) όπως τον χορηγό, τους χρήστες, τους 

υποστηρικτές που διαθέτουν τους απαιτούµενους πόρους, (ανθρώπους, 

χρήµατα, υλικά), και όποιους άλλους επηρεάζονται από το έργο (stakeholders) 

και  

• Την προσέγγιση στρατηγικής διοίκησης που υιοθετείται για να διαχειριστεί 

όλα τα άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος  

3. Στις ΑΡΧΕΣ (principles) καλής διοίκησης έργων που περιλαµβάνουν:  

• την πλήρη αλλά όχι λεπτοµερειακή καταγραφή των απαιτούµενων εργασιών 

κάνοντας χρήση του εργαλείου «∆οµή Ανάλυσης Εργασιών» (Work 

Breakdown Structure - WBS) καθώς και των περιορισµών που υφίστανται και 

αφορούν τον χρόνο, το κόστος και την ποιότητα του έργου,  

• την ισορροπία µεταξύ των βασικών στοιχείων του έργου (άνθρωποι, 

οργάνωση, συστήµατα),  

• την εστίαση στα αποτελέσµατα που περιγράφονται στο WBS (και όχι στον 

τρόπο που θα επιτευχθούν) και αφορούν τα ενδιάµεσα παραδοτέα του έργου, 

τα οποία χρησιµοποιούνται για τον συνεχή έλεγχο της προόδου του έργου, 

• την δέσµευση των εµπλεκόµενων µερών  και  

• την παρουσίαση του σχεδίου και των αναφορών προόδου του έργου µε απλό 

τρόπο.  

 

Παροµοιάζοντας το  εργαλείο WBS ως τη σπονδυλική στήλη της συστηµατικής 

διαχείρισης των έργων, ο Turner υπογραµµίζει την αναγκαιότητα όπως τα 
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ενδιαφερόµενα µέρη έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το περιεχόµενου και την πρόοδο του 

έργου καθώς και τις αρµοδιότητες του καθενός, η οποία διασφαλίζεται καλύτερα 

όταν υπάρχει έγγραφη δέσµευση αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της ανώτατης 

διοίκησης. 

2.4.2 Στρατηγική (objectives, processes, levels) 

Η Στρατηγική της προσέγγισης ‘∆ιοίκηση µέσω Έργων’ αναφέρεται :  

1. Στους επιµέρους ΣΤΟΧΟΥΣ (objectives) που πρέπει να επιτευχθούν σε ότι 

αφορά τον αρχικό σκοπό για τον οποίο γίνεται το έργο, την καινοφανή οργάνωση των 

διαθέσιµων πόρων και ενεργειών, και τους υφιστάµενους, ποιοτικούς, χρηµατικούς 

και χρονικούς περιορισµούς. 

2. Στις ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ της διαχείρισης του έργου που εστιάζουν στο 

‘Σχεδιασµό, Οργάνωση, Εφαρµογή, Έλεγχο’ του έργου, κατά την κλασική 

προσέγγιση,  και θεωρείται ότι παρέχουν µια δοµηµένη προσέγγιση στο έργο, ώστε 

να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

3. Στο ΕΠΙΠΕ∆Ο (levels) στο οποίο εφαρµόζεται.  Συγκεκριµένα:  

• Σε εισαγωγικό επίπεδο διαµορφώνεται το πλαίσιο καθορισµού του έργου 

(Project Definition Report), µε άλλα λόγια το λειτουργικό σχέδιο του 

αντικειµένου που θα παράγει το έργο (facility), και περιλαµβάνει τον σκοπό 

του έργου, τα είδη των εργασιών, τις κατηγορίες των απαιτούµενων πόρων, 

τους βασικούς περιορισµούς, κινδύνους, στρατηγικής ή διοίκησης και 

τακτικής ή λειτουργιών. 

• Σε στρατηγικό ή διοικητικό επίπεδο καθορίζονται τα σηµεία ορόσηµα 

(milestones) του έργου, οι υπευθυνότητες (responsibilities) και τα εργασιακά 

πακέτα (work packages), καθώς και ο προϋπολογισµός του έργου, 

διαµορφώνοντας έτσι το σχέδιο των συστηµάτων του προϊόντος που θα 

παραδώσει το έργο (system design of the facility). 

• Σε επίπεδο τακτικής ή λειτουργιών, καθορίζονται οι δραστηριότητες που 

απαιτούνται για να επιτευχθούν τα ορόσηµα (activity schedule), οι 

υπευθυνότητες του κάθε ατόµου ανά δραστηριότητα (responsibility chart), και 

πραγµατοποιούνται οι όποιες απαιτούµενες αλλαγές βάσει του πλαισίου που 
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δηµιουργήθηκε σε προηγούµενο επίπεδο.  Καθορίζεται έτσι το λεπτοµερές 

σχέδιο του τελικού προϊόντος του έργου (detailed design of the facility). 

 

2.4.3 Τακτική (tools, techniques) 

Η Τακτική της προσέγγισης ‘∆ιοίκηση µέσω Έργων’ αναφέρεται στη δηµιουργία και 

χρήση συγκεκριµένων εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης έργων, όπως (εικόνα 3): 

1. Για τη διαχείριση του Σκοπού (managing scope), τη ∆οµή Ανάλυσης 

Εργασιών -Work Breakdown Structure, WBS) 

2. Για τη διαχείριση της Οργάνωσης,  (managing organization), τη ∆οµή 

Ανάλυσης της Οργάνωσης (Organization Breakdown Structure, OBS), τους πίνακες 

κατανοµής αρµοδιοτήτων (Responsibility Charts) 

3. Για τη διαχείριση της Ποιότητας,  (managing organization), τη ∆ιασφάλιση 

της Ποιότητας (Quality Assurance), τον έλεγχο της Ποιότητας (Quality Control) 

4. Για τη διαχείριση του κόστους,  (managing cost), τη ∆οµή Ανάλυσης Κόστους 

(Cost Breakdown Structure, CBS), ή  Cost Control Cube 

5. Για τη διαχείριση του χρόνου,  (managing time), τη µέθοδο κρίσιµης 

διαδροµής (Critical Path Network), ή διαγράµµατα Gantt (Gantt Charts) 

6. Για την επικοινωνία του σχεδίου στον οργανισµό και τη συλλογή 

πληροφοριών, την Λίστα Εργασιών (Work-to lists), 

Σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους διοίκησης η εφαρµογή της εργοκεντρικής 

διοίκησης παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήµατα όπως καλύτερο έλεγχο των 

διαδικασιών και της προόδου, καλύτερες σχέσεις µε τον πελάτη, συντοµότερους 

χρόνους ανάπτυξης, χαµηλότερα κόστη, καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία, 

υψηλότερα περιθώρια κέρδους, εστίαση στα αποτελέσµατα, καλύτερο συντονισµό 

των τµηµάτων, υψηλότερο ηθικό των εργαζόµενων.  Αντίθετα, τα µειονεκτήµατα της 

πηγάζουν ακριβώς από την ίδια της τη λογική η οποία απαιτεί συµµετοχικές 

διαδικασίες, λεπτοµερή σχεδιασµό των ενεργειών και πρόβλεψη των κινδύνων.  Ως 

εκ τούτου υπάρχει οργανωτική πολυπλοκότητα, µεγαλύτερη πιθανότητα παραβίασης 

κάποιων από τους οργανωτικούς κανόνες, τα διοικητικά κόστη είναι υψηλότερα, η 

διοίκηση είναι δυσκολότερη, ενώ πολλοί θεωρούν ότι γίνεται χειρότερη 

χρησιµοποίηση του προσωπικού (Turner R. J.,1993). 
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Η αποτελεσµατική ∆ιαχείριση Έργων υλοποιείται µε την βοήθεια µιας σειράς 

εργαλείων και τεχνικών, τα οποία εντάσσονται στις εκάστοτε διαδικασίες.  Τα 

εργαλεία αυτά συµπεριλαµβάνουν τη ∆οµή Ανάλυσης Εργασιών (WBS), τα 

∆ιαγράµµατα ∆ικτύου και Gantt, τις µεθόδους CPM και PERT, την τεχνική Earned 

Value, τον πίνακα Κατανοµής ευθυνών (RAM), το Γραµµικό ∆ιάγραµµα Ευθυνών, 

διάφορα εργαλεία ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Κινδύνων κ.α. (Βιθυνός Γ. 2009-α) 

 

2.5 Εργαλεία Συστηµατικής ∆ιαχείρισης – ∆ιοίκησης Έργων 

 

Με δεδοµένη τη σηµασία και συµβολή του εργαλείου ‘∆οµή Ανάλυσης Εργασιών 

(Work Breakdown Structure) στην επιτυχία των έργων, καθώς και του εργαλείου 

‘Γραµµικό ∆ιάγραµµα Ευθυνών’ στην οργάνωση των έργων  παρέχοντας τη 

δυνατότητα διαχείρισης των πόρων, παρουσιάζονται στη συνέχεια, συνοπτικά, τα 

εργαλεία αυτά, η χρήση των οποίων δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση ή εκπαίδευση 

και συνεπώς µπορούν πολύ εύκολα να υιοθετηθούν από µια επιχείρηση.  

Πηγή: Turner (1993) 

Εικόνα 3.  ∆οµηµένη προσέγγιση ∆ιοίκησης µέσω Έργων, εργαλεία και τεχνικές. 
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2.5.1 ∆οµή Ανάλυσης Εργασιών – WBS),  

Η ∆οµή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure, WBS), είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα εργαλεία της διοίκησης έργων µε την έννοια ότι αποτελεί τη βάση 

όλης της προσέγγισης για τη ∆ιοίκηση µέσω Έργων αφού πάνω σε αυτήν στηρίζεται 

όλος ο Σχεδιασµός, η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος ενός έργου.   

Σύµφωνα µε τον οδηγό του ΡΜΙ (PMBOK Guide) το WBS είναι «µια 

προσανατολισµένη σε παραδοτέα ιεραρχική ανάλυση της εργασίας που πρέπει να 

εκτελεστεί από την οµάδα έργου έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και να 

παραχθούν τα απαιτούµενα παραδοτέα, µε κάθε χαµηλότερο επίπεδο του WBS να 

αντιπροσωπεύει έναν όλο και λεπτοµερέστερο ορισµό της απαιτούµενης εργασίας».  

Τονίζεται ότι η έννοια της προσανατολισµένης σε παραδοτέα ιεραρχική ανάλυση δεν 

σηµαίνει ότι το πρώτο επίπεδο ανάλυσης του έργου πρέπει να είναι σε παραδοτέα 

αλλά ότι κάθε ενδιάµεσο συστατικό στοιχείο του WBS πρέπει να παράγει κάποιο 

συγκεκριµένο προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσµα. 

Η ανάλυση του έργου µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε τον τύπο 

και τον τρόπο παρακολούθησης του έργου που έχει επιλεγεί.  Έτσι, πέρα από την 

ανάλυση ανά παραδοτέα, µπορεί να γίνει ανάλυση µε βάση:  

• Φάσεις του έργου (πχ Σχεδιασµός, Υλοποίηση, Έλεγχος, Παράδοση) 

• Εµπλεκόµενα τµήµατα (πχ Μάρκετινγκ, Τεχνικό, Πληροφορική, Οικονοµικό 

κ.α) 

• Γεωγραφικές περιοχές όπου θα υλοποιηθούν τµήµατα του έργου (πχ για ένα 

πανελλαδικό έργο, µπορεί να αφορά τη βόρεια, κεντρική, νότια Ελλάδα ) κ.α.  

Το WBS δηµιουργείται από την Οµάδα Έργου σε συνεργασία µε τους ειδικούς του 

έργου κατά τη φάση του σχεδιασµού του έργου.  Το WBS έχει σαν στόχο να 

καταγράψει όλη την απαιτούµενη εργασία, και µόνον αυτή, η οποία θα πρέπει να 

γίνει για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.  Άρα, για να κατασκευασθεί το WBS 

ενός έργου, θα πρέπει πρώτα να έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι στόχοι του 

(ενδιάµεσα και τελικά παραδοτέα) αλλά και οι γενικότερες απαιτήσεις, προϋποθέσεις 

και περιορισµοί του έργου.   

Το WBS είναι ένα γράφηµα (εικόνα 4) το οποίο απεικονίζει µια ιεραρχική ανάλυση 

της απαιτούµενης εργασίας για το έργο.  Το WBS αποσυνθέτει την εργασία που 
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πρέπει να γίνει σε όλο και µικρότερα κοµµάτια, τα οποία σχετίζονται ιεραρχικά 

µεταξύ τους.  Το χαµηλότερο επίπεδο του WBS λέγεται Πακέτο Εργασίας (work 

package).  Όλες οι δραστηριότητες του έργου εντάσσονται σε κάποιο Πακέτο 

Εργασίας.  Τα ενδιάµεσα συστατικά στοιχεία (components) του WBS δεν περιέχουν 

δραστηριότητες, και υπάρχουν για να οµαδοποιούν λογικά τα απαιτούµενα πακέτα 

εργασιών. 

 

 

 

 

Τονίζεται ότι στο WBS  

• ∆εν υπάρχει χρονική διάσταση (η θέση ενός πακέτου Εργασίας δεν σχετίζεται 

µε τη χρονική σειρά µε την οποία υλοποιείται)  και  

• ∆εν υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις ή λογική αλληλουχία (το WBS δεν δείχνει 

πουθενά ότι κάποιο πακέτο εργασιών δεν µπορεί πχ να αρχίσει εάν δεν έχουν 

τελειώσει κάποια άλλα.     

Πηγή: Βιθυνός Γ. 2009-α 

Εικόνα 4.  Γενική µορφή Αναλυτικής Μορφής Εργασιών (WBS) 



MBA Executive, ∆ιπλωµατική Εργασία: «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ∆ΕΚΟ µέσω Έργων». 

Αφροδίτη Τ. Ζούρλα 24 

Η µόνη εξάρτηση που υπάρχει στο WBS βασίζεται στην ιεραρχική δοµή του: για να 

ολοκληρωθεί κάποιο ενδιάµεσο συστατικό στοιχείο (components) θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί όλα τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από αυτό.   

Ένα WBS θεωρείται σωστό όταν, σύµφωνα µε τον κανόνα του 100% , όλες οι 

εργασίες και το κόστος του έργου µπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάποιο πακέτο 

εργασίας, χωρίς να περισσέψει κάποιο πακέτο.  Με άλλα λόγια όταν απεικονίζει όλη 

την εργασία που πρέπει να γίνει και µόνο αυτήν: ούτε περισσότερη, ούτε λιγότερη.  

Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη µεταξύ των εργασιακών πακέτων (οι 

ίδιες δραστηριότητες να µην απεικονίζονται σε περισσότερα από ένα σηµεία), η 

χρονική διάρκεια των οποίων θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ των 8 έως 80 ωρών, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε υπέρ ανάλυση ή υπέρ-απλούστευση 

των εργασιών.   

Το WBS είναι ιδιαίτερα σηµαντικό εργαλείο, διότι µε βάση αυτό µπορεί να 

προχωρήσει ο περαιτέρω αναλυτικός σχεδιασµός του έργου.  Έτσι, αναλύοντας κάθε 

πακέτο εργασιών, µπορούν να βρεθούν οι απαιτούµενες δραστηριότητες που µαζί µε 

τους αντίστοιχους πόρους θα αποτελέσουν τη βάση του χρονοδιαγράµµατος και του 

κόστους του έργου.  Επίσης, στο WBS θα στηριχθεί η οµάδα του έργου για τον 

σχεδιασµό και των υπολοίπων πλευρών του έργου, όπως η Ποιότητα, οι Κίνδυνοι, η 

Επικοινωνία και οι Προµήθειες.  Πέρα από το σχεδιασµό, το WBS αποτελεί ένα 

εξαιρετικό εργαλείο συστηµατικής παρακολούθησης και ελέγχου.  Έτσι, µπορούν ανά 

πάσα στιγµή να συγκριθούν οι αρχικές εκτιµήσεις εργασίες και κόστους µε τις 

πραγµατικές.  

Το WBS επιτρέπει µεταξύ άλλων 

• Να αναλύεται το έργου σε όλο και µικρότερα, άρα περισσότερο διαχειρίσηµα 

και ελέγξιµα κοµµάτια 

• Να απεικονίζεται µε έναν απλό και εποπτικό τρόπο όλο το έργο  

• Να συνδέεται κάθε παραδοτέο, φάση, τµήµα κλπ που σχετίζονται µε το έργο 

µε συγκεκριµένα πακέτα εργασίας 

• Να ορίζεται ένας βασικός υπεύθυνος (υπόλογος) για κάθε πακέτο εργασίας 

του WBS. 
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2.5.2 Γραµµικό ∆ιάγραµµα Ευθυνών Responsibility Chart  

 

Η ανάπτυξη των διαδικασιών διαχείρισης, και ειδικότερα η διαχείριση της οργάνωσης 

του έργου, µπορεί να διευκολυνθεί χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο που καλείται 

“γραµµικό διάγραµµα ευθυνών” ή (Linear Responsibility Chart, LRC).  

Το γραµµικό διάγραµµα ευθυνών (εικόνα 5), σχηµατίζεται µε την συγχώνευση της 

αναλυτικής δοµής εργασιών (Α.∆.Ε) µε την αναλυτική δοµή του οργανισµού 

(Organization Breakdown Structure, Α.∆.O.) η οποία υποδεικνύει της ενδο-

εργασιακές σχέσεις των εµπλεκοµένων στο έργο και χρησιµοποιείται σαν βάση στην 

απονοµή των ευθυνών.  ∆ηµιουργείται έτσι ένας πίνακας στις οριζόντιες γραµµές του 

οποίου εµφανίζονται οι εργασίες ενώ στις κάθετες στήλες του οι µονάδες οργάνωσης 

(τµήµα, άτοµα).  Στα σχηµατιζόµενα κελιά συµπληρώνονται διάφορα σύµβολα 

δείχνοντας τη σχέση που ορίζεται µεταξύ των εργασιών και των εκάστοτε πόρων.   

 

 

 

Το γραµµικό διάγραµµα ευθυνών, µας δείχνει τις υποχρεώσεις κάθε ατόµου µέσα σε 

κάθε οµάδα και όλων των άλλων που εµπλέκονται στο έργο, µε όρους εργασιών 

(tasks) ή µε όρους υποεργασιών (subtasks), οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. 

Επιπλέον µας δείχνει το επίπεδο υπευθυνότητας (level of responsibility). 

Πηγή: Turner R.J., 1993 

Εικόνα 5.  Γραµµικό διάγραµµα ευθυνών (Linear Responsibility Chart) 
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2.6 Εφαρµογή της ∆ιοίκησης µέσω Έργων (PbM) σ’ έναν οργανισµό 

Η εισαγωγή της ∆ιοίκησης µέσω Έργων σε έναν οργανισµό µπορεί να γίνει:  

• Είτε σε ένα υβριδικό περιβάλλον, όπου έργα και λειτουργίες 

πραγµατοποιούνται δίπλα – δίπλα, παράλληλα (along side) 

• Είτε σε ένα καθαρά περιβάλλον έργων (έργο-κεντρικό), όπου όλες οι εργασίες 

του οργανισµού διαχειρίζονται σαν έργα (αντιµετωπίζονται µέσω έργων) 

 

2.6.1 Μεταβολές  που υφίσταται ο οργανισµός 

Όταν ένας οργανισµός µεταβαίνει από λειτουργική µορφή οργάνωσης (functional) σε 

δοµή βασισµένη στα έργα (project based) οι αλλαγές που υφίσταται επηρεάζουν : 

• Την οργανωτική δοµή διοίκησης (Management structure, Organization - O) 

• Τα συστήµατα και τις διαδικασίες διοίκησης (management Systems and 

procedures for running the business – S) 

• Την ζωή των εργαζοµένων της (working life of People employed – P) 

Σε ότι αφορά στην οργάνωση, οι περισσότεροι οργανισµοί που κάνουν 

επαναλαµβανόµενες εργασίες (δουλειές ρουτίνας) έχουν οργανωτική δοµή που 

βασίζεται σε λειτουργικές ιεραρχίες (functional hierarchies) όπως για παράδειγµα 

είναι οργανωµένος ο δηµόσιος τοµέας.  Η µορφή αυτή οργάνωσης, αν και είναι 

αποτελεσµατική για επαναλαµβανόµενες ενέργειες, είναι άκαµπτη και άβολη για 

διαχείριση προγραµµάτων.   

Στην περίπτωση που οι οργανισµοί υλοποιούν έργα ή αποφασίζουν να εφαρµόσουν 

την διοίκηση µέσω έργων, υιοθετούν µικτές δοµές οργάνωσης τύπου MATRIX, 

(εικόνα 6) οι οποίες αποτελούν πιο ευέλικτες δοµές για διαχείριση έργων.   

Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόµενοι αναφέρονται σε δύο διευθυντές, των 

λειτουργιών και του έργου, γεγονός που ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα 

σύγχυσης στους εργαζόµενους αναφορικά µε το σε ποιον είναι αφοσιωµένοι, ή ποιον 

υπακούουν περισσότερο.  Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο αποφεύγεται 

όταν και οι δύο διευθυντές εµφανίζονται να λογοδοτούν σε µια αρχή (ανώτερη 

διοίκηση) και να εργάζονται για κοινούς επιχειρηµατικούς σκοπούς  
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Αποτέλεσµα της οργανωτικής δοµής που διατηρεί παράλληλα τις λειτουργικές 

ιεραρχίες και τις ιεραρχίες των έργων, είναι η δηµιουργία εργαζοµένων λειτουργιών 

(περιφερειακοί και πυρήνα), και εργαζοµένων που ανήκουν αποκλειστικά σε 

µεταβατικές οµάδες που ασχολούνται µόνο µε τα έργα.  

Έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλία (Kelley et all, 2003), έδειξε ότι στα 

έργα µεγάλης διάρκειας εφαρµόζονται παραδοσιακές µέθοδοι διοίκησης (functional), 

ίσως λόγω της οργανωσιακής σταθερότητας που απολάµβανε το δείγµα.  Αντίθετα, 

στα έργα µικρής ή µεσαίας διάρκειας προτιµάται η διοίκηση κατά matrix.   Η 

υιοθέτηση διοικητικής οργάνωσης µε τη µορφή MATRIX,  µπορεί να είναι η 

κατάλληλη εφ’ όσον οι ιεραρχίες ενεργειών (task) επικεντρώνονται στην επίτευξη 

στόχων, ενώ οι ιεραρχίες λειτουργιών (functional) επιτρέπουν - διευκολύνουν το 

µοίρασµα των πόρων µεταξύ των εργασιών, εστιάζουν στην ανάπτυξη συστηµάτων 

εξειδίκευσης και διοίκησης και παρέχουν στους εργαζόµενους την προοπτική 

καριέρας.  

Πηγή: Verzuh E. (2005) 

Εικόνα 6.  Οργανωτική δοµή τύπου Matrix  (µικτή µορφή) 
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Τα παραπάνω καθίστανται εφικτά όταν η στρατηγική του οργανισµού διαχέεται σε 

όλα τα χαµηλότερα διοικητικά επίπεδα µέσω ενός εργαλείου όπως η Αναλυτική ∆οµή 

Προϊόντων (Product Breakdown Structure) στην οποία περιγράφονται ξεκάθαρα οι 

επιχειρηµατικοί στόχοι (clearly defined structure of objectives),  

Σε ότι αφορά στα εφαρµοζόµενα συστήµατα και τις διαδικασίες διοίκησης οι 

οργανισµοί που προσεγγίζουν τη ∆ιοίκηση µέσα από τα Έργα (project based 

management), υιοθετούν περισσότερο επίπεδες ιεραρχικές δοµές (flatter) όπου η 

µεταξύ τους επικοινωνία γίνεται είτε µέσω ενός κοινού κέντρου συντονισµού ή και 

απ’ ευθείας µεταξύ των οµάδων. 

Σε ότι αφορά στους ανθρώπους, η αλλαγή την οποία υφίσταται το προσωπικό του 

οργανισµού που υιοθετεί τη ∆ιοίκηση µέσω Έργων αφορά στη µετάβαση από 

εργαζόµενους υπαλλήλους και εργαζόµενους χειρονακτικής εργασίας σε 

εργαζόµενους επιχειρηµατίες που κατέχουν ειδικές γνώσεις (entrepreneurs, 

knowledge workers) και δεν απασχολούνται σε σταθερή αλλά σε ελεύθερη βάση 

(freelance workers).  

 

2.6.2 Προβλήµατα κατά την υιοθέτηση PbM  

Κατά την υιοθέτηση PbM εµφανίζονται προβλήµατα όπως:  

Σε επίπεδο οργάνωσης, παρατηρείται δυσκολία στη διάθεση των πόρων µεταξύ των 

έργων (ειδικά όταν δεν υπάρχουν λειτουργικές ιεραρχίες) αλλά και πιθανότητα 

απώλειας της εταιρικής κουλτούρας και ταυτότητας (λόγω της πρόσληψης 

‘ελεύθερων’ εργαζόµενων). 

Σε επίπεδο συστηµάτων, δεν αναπτύσσονται εξειδικευµένοι εργαζόµενοι (καθώς οι 

οµάδες εργασιών σχηµατίζονται, φεύγουν και ανασχηµατίζονται), οι διευθυντές 

αισθάνονται ότι δεν έχουν έλεγχο (καθώς οι αποφάσεις λαµβάνονται µέσα στις 

οµάδες), ενώ εµφανίζεται η δηµιουργία άτυπων δικτύων και συστηµάτων διάχυσης 

πληροφοριών.  

Τέλος, σε επίπεδο ανθρώπων εµφανίζονται προβλήµατα λόγω της αβεβαιότητας που 

τους δηµιουργεί η υποχρέωση της αναφοράς τους σε δύο (τουλάχιστον) διευθυντές 

(λειτουργιών και έργου), οι οποίοι µοιράζονται το δικαίωµα λήψης αποφάσεων.  

Επιπλέον οι περισσότερο επίπεδες ιεραρχικές δοµές στους οργανισµούς αυτούς, αν 
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δεν υπάρξει ειδική πρόβλεψη (όπως για παράδειγµα εκπαίδευση) των εργαζοµένων, 

µπορεί να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο προς εργασία  καθώς οι µεν επαγγελµατίες - 

ελεύθεροι εργαζόµενοι δεν ανήκουν στον οργανισµό, οι δε µόνιµοι έχουν λιγότερες 

πιθανότητες εξέλιξης λόγω του περιορισµού των οργανωτικών επιπέδων. 

2.6.3 Αντιµετώπιση αλλαγών σε επίπεδο κουλτούρας 

 

Σίγουρα η ανάληψη έργων από έναν οργανισµό επιφέρει αλλαγές οι οποίες δεν 

περιορίζονται µόνο σε τεχνικές αλλά και σε επίπεδο κουλτούρας και συµπεριφοράς.  

Όλα τα έργα εµπλέκουν ανθρώπους, συστήµατα και την οργάνωση του οργανισµού 

(OSP projects).  Καθώς οι αλλαγές που αφορούν στη συµπεριφορά των ανθρώπων 

είναι περισσότερο δύσκολο και χρονοβόρο να υιοθετηθούν, ιδιαίτερα εκείνες που 

τους επιβάλλονται, προκειµένου οι αλλαγές να προχωρήσουν και να υλοποιηθεί το 

έργο µε επιτυχία απαιτείται όπως οι οργανισµοί, διαµέσου του υπεύθυνου του έργου 

φροντίσουν να εµπλέξουν τους ανθρώπους από την αρχή και καθ’ όλη τη διαδικασία 

της αλλαγής.   

Την εµπλοκή – ενασχόληση (involvement) των ανθρώπων στο έργο ο υπεύθυνος 

διαχειριστής του έργου, δανειζόµενος τεχνικές Οργανωσιακής Ανάπτυξης που 

βασίζονται σε συµπεριφορικές επιστήµες, την πετυχαίνει : 

• Σχεδιάζοντας την αλλαγή αποτελεσµατικά µέσω της ανάπτυξης ενός γενικού 

πλάνου που παρουσιάζεται στο WBS όπου και θέτουν ξεκάθαρους στόχους, 

προσδοκίες, σηµεία ορόσηµα. 

• Αναγνωρίζοντας τους λόγους που µπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις 

και αντιστάσεις στην αλλαγή, τους φόβους και τις ανησυχίες των ατόµων που 

επηρεάζονται, αλλά και τη γενικότερη κουλτούρα του οργανισµού. 

• Εφαρµόζοντας βασικές αρχές για την αντιµετώπιση της αντίδρασης όπως 

αποτελεσµατική αµφίδροµη επικοινωνία, συµµετοχή στην διαδικασία των 

αλλαγών, εκπαίδευση και συµβολή στην προσωπική τους ανάπτυξη, ανάπτυξη 

της οµαδικότητας και της συνεργασίας, δέσµευση της ανώτατης διοίκησης για 

το έργο και ξεκάθαρη ηγεσία, κατεύθυνση και όραµα από τον διαχειριστή – 

υπεύθυνο έργου ο οποίος φαίνεται ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσία και 

αρµοδιότητα από την ανώτατη διοίκηση.  
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2.7 Παράγοντες Επιτυχίας Έργων – Λόγοι Αποτυχίας  

 

Επιθυµία όλων όσων αναλαµβάνουν την υλοποίηση ενός έργου είναι να είναι 

επιτυχηµένο.  Για να χαρακτηριστεί ένα έργο επιτυχηµένο πάντως εξαρτάται από τα 

κριτήρια βάσει των οποίων το κρίνουµε.  Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά από αυτά. 

Ένα έργο θεωρείται επιτυχηµένο όταν:  

1. είναι λειτουργικό 

2. παραδίδεται εντός των περιορισµών που είχαν καθοριστεί 

3. είναι επικερδές για τον κατασκευαστή του 

4. ολοκληρώνεται νωρίτερα από τον προβλεπόµενο χρόνο 

5. πετυχαίνει τους δηλωµένους επιχειρησιακούς στόχους 

6. αποδίδει ικανοποιητικό όφελος στον ιδιοκτήτη του έργου 

7. ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των εµπλεκόµενων στο έργο, όπως, ιδιοκτήτη, 

χρήστες, ενδιαφερόµενη µέλη 

8. πετυχαίνει τους προ-δηλωµένους στόχους για την υλοποίηση του 

9. ικανοποιεί τις ανάγκες της οµάδας έργου και των υποστηρικτών του.  

Τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από υποκειµενικότητα,  εξαρτώνται από τους 

κρυφούς σκοπούς του εκτιµητή,  δεν είναι µεταξύ τους συγκρίσιµα και δεν δίνουν τη 

δυνατότητα να κριθούν τα έργα την ίδια χρονική στιγµή καθώς κάποια µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν άµεσα µε τη λήξη του έργου, ενώ άλλα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (µετά τη χρήση 

τους).  

Παρόλα αυτά, στα πλαίσια εφαρµογής της ∆ιοίκησης µέσω έργων, επιτυχία κρίνεται 

όταν αφ’ ενός ικανοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί (συµπεριλαµβανοµένων των 

περιορισµών) και αφ’ ετέρου ικανοποιεί τον ιδιοκτήτη του έργου.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός έργου σύµφωνα µε τον Verzuh 

(Verzuh E. 2005) είναι :  

• Οι ξεκάθαροι στόχοι (clear goals), έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι του έργου να 

γνωρίζουν και να συµφωνούν σχετικά µε το εγχείρηµα το οποίο υλοποιείται. 
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• Η δηµιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης (project management plan), το 

οποίο διαγράφει την διαδροµή που θα ακολουθηθεί, θέτει ξεκάθαρες 

υπευθυνότητες σε όσους συµµετέχουν στην υλοποίηση του, εκτιµά τις ανάγκες 

του έργου σε πόρους (ανθρώπους, χρήµατα, υλικά και µηχανήµατα) και 

προβλέπει ένα σύστηµα εγρήγορσης και ελέγχου της προόδου ώστε να γίνεται 

εκτίµηση της απόκλισης µεταξύ του αποτελέσµατος και του αρχικού σχεδιασµού 

• Η ύπαρξη συνεχούς και σταθερής επικοινωνίας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων 

στο έργο ώστε να εξασφαλίζεται η σύµφωνη γνώµη τους, να υπάρχει 

συντονισµός, να αναγνωρίζονται τα πιθανά προβλήµατα και να καθορίζεται ο 

τρόπος αντίδρασης στις αλλαγές 

• Ο ελεγχόµενος σκοπός (controlled scope) όπου τίθενται τα όρια του έργου έτσι 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι του έργου να αντιλαµβάνονται τι µπορεί να 

επιτευχθεί µε δεδοµένους τους περιορισµούς του έργου, και 

• Η υποστήριξη του έργου από τη διοίκηση 

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Turner (1993), ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να 

φροντίζει:  

1. Στο στήσιµο του έργου (establishing)   

• Να υπάρχουν καθαρισµένες διαδικασίες  

• Να θέτει προτεραιότητες γιατί διαφορετικά ο καθένας βάζει τις δικές του 

• Να καλλιεργεί κοινό όραµα    

2. Στο σχεδιασµό του έργου (planning)   

• Να σχεδιάζει τις εργασίες του έργου σε πολλαπλά επίπεδα, (αρχικό, 

στρατηγικής, όπου επιλέγονται τα ορόσηµα, τακτικής, κλεισίµατος του έργου)  

• Να χρησιµοποιεί απλά και φιλικά στη χρήση τους εργαλεία και σχέδια,   

• Να φροντίζει να διαχέονται µέσω του WBS τα προγράµµατα και οι αναφορές 

προόδου σε όλο τον οργανισµό 

• Να ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα των ειδικών που ασχολούνται µε την 

υλοποίηση του έργου, µεταβιβάζοντας στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου, τα 
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σηµεία ‘ορόσηµα’, επιτρέποντας τους να αποφασίζουν για την καλύτερη 

µέθοδο µε την οποία αυτά θα επιτευχθούν  

3. Στην Οργάνωση και την εφαρµογή του έργου : 

• Να καλλιεργεί θετικό κλίµα συνεργασίας 

• Να δεσµεύει τους προµηθευτές πόρων ως προς την ποσότητα και τον χρόνο 

διάθεσης αυτών 

• Να λαµβάνει υπ’ όψη του την εµπλοκή της διοίκησης ή/και του ιδίου στη 

διαδικασία υλοποίησης του έργου  

• Να φροντίζει η επικοινωνία να είναι πλήρης όχι όµως φτάνοντας στην υπέρ-

πληροφόρηση 

• Να είναι γνώστης διαχείρισης έργων όχι απλά ειδικός στο αντικείµενο του 

έργου  

4. Στον έλεγχο του έργου: 

• Τα µέλη της οµάδας του έργου να καταλαβαίνουν τον σκοπό του ελέγχου 

ώστε να τον αποδέχονται 

• Να είναι ενοποιηµένα τα σχέδια και οι αναφορές προόδου, πάνω σε µια κοινή 

βάση  

• Να είναι τυποποιηµένη η διαδικασία ανασκόπησης, (κριτήρια συµµετοχής 

στις συναντήσεις, θεµατολογία, χρόνος πραγµατοποίησης, περιεχόµενο 

αναφορών  

• Να έχει όχι µόνο την ευθύνη αλλά και την αρµοδιότητα- εξουσία για έλεγχο 

 

Έρευνες δείχνουν ότι το 30% των έργων που αναλαµβάνονται ακυρώνονται πριν την 

λήξη τους και αυτά που τελειώνουν συνήθως  δεν ολοκληρώνουν το φυσικό 

αντικείµενο ή υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό ή το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα 

(Leach in Kelley et all, 2003).   Σύµφωνα µε την  Rita Mulcahy, εκπαιδεύτρια και 

συγγραφέα βιβλίων για το project management, µόνο το 34% των έργων που 

αναλαµβάνονται είναι επιτυχηµένα (το αποτέλεσµα επιτυγχάνεται εντός των 

περιορισµών που έχουν τεθεί), ενώ ένα µέσο έργο που υλοποιείται παρουσιάζει 

υπέρβαση του προϋπολογισµού κατά 43%.  Κατά την ίδια, τα έξι πιο συνηθισµένα 
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λάθη που κάνουν οι υπεύθυνοι των έργων και οδηγούνται σε αποτυχία είναι 

(Mulcahy R. 2009):  

1. Ξεκινούν το έργο χωρίς πραγµατικά να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το 

έργο! 

2. Ξεκινούν το έργο χωρίς να κάνουν κάποιο σχέδιο δράσης (project plan)  

3. ∆εν κόβουν το έργο σε µικρά διαχειρίσιµα κοµµάτια  

4. Εστιάζουν στο να λύνουν προβλήµατα όταν θα έπρεπε να έχουν 

µεριµνήσει για την αποφυγή τους, (τα εµποδίζουν να συµβούν)  

5. ∆εν αντιλαµβάνονται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα κατά την 

υλοποίηση ενός έργου είναι η επικοινωνία  

6. ∆εν κατορθώνουν να ελέγχουν το έργο  

 

Οι λύσεις που αντίστοιχα προτείνονται για την αντιµετώπιση αυτών των λαθών δεν 

είναι άλλα από την τήρηση των εργαλείων του project management, και 

συγκεκριµένα : 

 Λύση 1: Καθορισµός του περιεχοµένου του έργου µε τη σύνταξη γενικού 

πληροφοριακού δελτίου (Charter) 

Λύση 2: Σχεδιασµός αναλυτικού σχεδίου δράσης (project management plan), 

Λύση 3: ∆ηµιουργία της  ∆οµής Ανάλυσης Εργασιών (WBS - Work Breakdown 

Structure ) , που αποτελεί το απόλυτο εργαλείο της διαχείρισης έργων 

Λύση 4: ∆ιαχείριση  κινδύνων (risk management) όλων όσων τυχόν µπορούν να 

επηρεάσουν το έργο τα οποίο προβλέπονται κατά τη διαδικασία δηµιουργίας 

της ∆οµής Ανάλυσης Εργασιών (WBS)  

Λύση 5: Προγραµµατισµός της επικοινωνίας µέσω ενός ειδικού πλάνου επικοινωνίας. 

Λύση 6:  Συνεχή παρακολούθηση και µέτρηση της πορείας του έργου σε σχέση µε το 

αρχικό σχέδιο δράσης. 

Η επιθυµία όσων αναλαµβάνουν την υλοποίηση έργων είναι να πετύχουν τους 

στόχους που έχουν τεθεί επιφέροντας το επιθυµητό αποτέλεσµα.  «Χρόνος που 

δαπανάται στον σχεδιασµό, είναι καλά δαπανηµένος χρόνος» θα µπορούσε να είναι 
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ένα από τα συνθήµατα για επιτυχηµένα έργα.  Πολύ συχνά συµβαίνει να ξοδεύουµε 

πολύ περισσότερο χρόνο κατά τη υλοποίηση ενός έργου και να βγαίνουµε εκτός των 

περιορισµών του έργου απλά γιατί δεν σχεδιάσαµε ικανοποιητικά.  Η δυνατότητα να 

επιτύχουµε στην υλοποίηση του έργου απαιτεί την εφαρµογή ειδικής στρατηγικής.  Η 

στρατηγική υλοποίησης ενός έργου µπορεί να ορισθεί σαν το ΜΕΣΟ για την 

ΕΠΙΤΥΧΗ επίτευξη των ΣΤΟΧΩΝ που θέτει κάποιος λαµβάνοντας υπ’ όψη το 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στο οποίο λειτουργεί και τους διαθέσιµους ΠΟΡΟΥΣ. 

Σύµφωνα µε το Στρατηγικό µοντέλο για έργα (Project Strategy Model) του Turner για 

να εξασφαλιστεί η επιτυχία ενός οργανισµού που εφαρµόζει την ∆ιοίκηση µέσω 

Έργων στην υλοποίηση των έργων, ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει  

• να καλλιεργήσει σε όλους τους εµπλεκόµενους θετική στάση για στο έργο, 

συνδέοντας το σχέδιο του έργου µε το επιχειρηµατικό σχέδιο της επιχείρησης, 

και καθιστώντας ορατή τη δέσµευση και την υποστήριξη από την ανώτατη 

διοίκηση. 

• να καθορίσει µε κατανοητό και απλό τρόπο το περιεχόµενο του έργου, 

δηλώνοντας µεταξύ άλλων τον σκοπό του έργου, τον ιδιοκτήτη, την 

τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί, το κόστος, τον προγραµµατισµό, τη 

διάρκεια, τις πηγές χρηµατοδότησης, τις προβλεπόµενες πωλήσεις, τις 

απαιτήσεις σε πόρους,  

• να υιοθετήσει συγκεκριµένες στρατηγικές – µεθόδους για τη διαχείριση του 

οργανισµού, για θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τους ανθρώπους της 

επιχείρησης, τα συστήµατα και τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες 

χρησιµοποιώντας ειδικά αλλά απλά εργαλεία υλοποίησης και 

παρακολούθησης του έργου (Turner, 1993),  

Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές για να αντιµετωπίσει τόσο τις 

εξωτερικές επιδράσεις από τους όποιους ενδιαφερόµενους για το έργο (διαχείριση 

κινδύνων) όσο και να διαχειριστεί θέµατα που αφορούν τη χρηµατοδότηση και τον 

προγραµµατισµό των ενεργειών του έργου. 

Πάντως, για την επιτυχία ενός έργου «από µόνη της η εκπαίδευση, η εγκατάσταση 

ενός λογισµικού ή ακόµα και η Πιστοποίηση στη ∆ιαχείριση Έργων δεν αρκούν για 

να φέρουν το ζητούµενο εταιρικό αποτέλεσµα» (Βιθυνός Γ. 2008).  Απαιτείται η 

ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλών παραγόντων που, σύµφωνα µε τον κ. Γιάννη 
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Βιθυνό, γενικό διευθυντή της εταιρείας Critical Path Consulting Training, αφορούν 

στην «υιοθέτηση κοινής γλώσσας διαχείρισης έργων» από όλους τους εργαζόµενους 

στην επιχείρηση και όχι µόνο από αυτούς οι οποίοι ορίζονται υπεύθυνοι διαχείρισης 

των έργων, (κοινή κουλτούρα), στη θέσπιση κοινών στόχων και κριτηρίων επιτυχίας, 

στη δηµιουργία και εφαρµογή κοινών διαδικασιών διαχείρισης έργων, στη 

δηµιουργία κατάλληλων οργανωτικών δοµών που θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες 

αυτές (είτε το υπάρχον προσωπικό, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα, θα αποκτήσει 

επιπλέον αρµοδιότητες, είτε θα γίνει αλλαγή οργανογράµµατος, είτε θα 

δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης), στη χρησιµοποίηση κατάλληλης 

πληροφοριακής εφαρµογής καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης του έργου ώστε να επιτυγχάνεται συνεχή βελτίωση της διαδικασίας 

διαχείρισης.  Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική 

(βαθµός επίτευξης στόχων) διαχείριση έργων χωρίς την ουσιαστική δέσµευση της 

διοίκησης για την εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια του 3
ου

 διεθνούς συνεδρίου Project Management 

Best Practices που πραγµατοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2008 µε θέµα «Βέλτιστες 

Πρακτικές από Σύνθετα Έργα» ο Ian Dawkins, αντιπρόεδρος του Head of Future 

Programs της Airbus, επεσήµανε ότι όσο πιο σύνθετα γίνονται τα έργα τόσο πιο απλή 

πρέπει να είναι η διαχειριστική τους προσέγγιση.  Ήδη η εταιρεία του 

αναδιοργανώνει τα συστήµατα διοίκησης έργων που εφαρµόζει εστιάζοντας σε πέντε 

βασικά βήµατα: Σχεδιασµός, Χρονοπρογραµµατισµός, Ηγεσία, ∆ιαχείριση 

ανθρώπινου παράγοντα, και Έλεγχος – Αναφορά.  Η διαχείριση του Κινδύνου 

εφαρµόζεται σε όλο το φάσµα της υλοποίησης του έργου, ξεκινώντας από τη 

σχεδίαση.  (PMI-Greece, 2008) 

Μεταξύ των θεµάτων που το συνέδριο έθεσε ως κύρια ζητήµατα ήταν : 

• Η ανάγκη διατήρησης της δοµής και οργάνωσης ενός έργου όσο το δυνατόν 

πιο απλή και κατανοητή από όλους τους εµπλεκόµενους 

• Η ενεργός συµµετοχή των υπεύθυνων έργου (project managers) στη χάραξη 

της στρατηγικής των έργων 

• Η ουσιαστική υποστήριξη της διοίκησης σε όλη τη διάρκεια του έργου, 

ιδιαίτερα στο τέλος µιας φάσης και στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για 

την έναρξη της επόµενης 

• Η συνεχής εκπαίδευση των υπεύθυνων έργου 
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• Η αξία των εφαρµογών πληροφορικής που υποστηρίζουν τη διαχειριστική 

ωριµότητα 

• Η άµεση ανάγκη ανάδειξης και ανάπτυξης των συµπεριφορικών και 

διαπροσωπικών στοιχείων του σύγχρονου project manager 

 

2.8 Εφαρµογή PbM ως αυτόνοµο έργο  

Η εφαρµογή της διαχείρισης της αλλαγής µέσω έργων (PbM) είναι ένα έργο τύπου 

OPS (Organization, People, Systems), που εµπλέκει και επηρεάζει δηλαδή την 

οργάνωση της επιχείρησης, τους ανθρώπους και τα συστήµατα, και ως εκ τούτου από 

µόνη της αποτελεί ένα αυτόνοµο έργο, και έτσι θα έπρεπε να εφαρµοστεί στον 

οργανισµό που αποφασίζει να υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο διοίκησης!   Υπεύθυνος 

του έργου αυτού θα πρέπει να είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής. 

Στην περίπτωση που ο οργανισµός αποφασίσει να αντιµετωπίσει την υιοθέτηση της 

προσέγγισης «∆ιοίκηση µέσω Έργων» (PbM) σαν ένα αυτόνοµο έργο,  ο υπεύθυνος 

του έργου, σύµφωνα µε τον Turner (Turner R. J. 1993), θα πρέπει: 

1. Να καθορίσει προτεραιότητες στο αναπτυξιακό πρόγραµµα της εταιρείας και 

στα έργα που περιλαµβάνονται σε αυτό (assign priority).  

2. Να προβεί στη σύναψη συµφωνητικού (contract) µεταξύ των διευθυντών 

λειτουργιών και έργων, ώστε να διατίθεται (από τον διευθυντή λειτουργιών) 

οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του έργου. 

3. Να επισηµοποιήσει τις απαιτήσεις σε πόρους (formalize resource 

requirements) χρησιµοποιώντας συµφωνητικά και ειδικά έντυπα στα οποία 

καθορίζονται οι συγκεκριµένες απαιτήσεις σε πόρους, το πρόγραµµα διάθεσης 

προσωπικού την συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ο καταµερισµός των εργασιών σε 

συγκεκριµένους πόρους. 

4. Να φροντίσει ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν πρόσβαση στα σχέδια και στις 

αναφορές προόδου του έργου, ώστε να γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς 

και τι προσαρµογές θα πρέπει να κάνουν. (visibility to the plans, and progress 

work)  Για να εξασφαλίζεται η κατανόηση από όλους θα πρέπει οι 

πληροφορίες αυτές να δίνονται µε σύντοµο τρόπο (πχ αναφορά µια σελίδας), 

και χρησιµοποιώντας κατανοητή γλώσσα σε όλους. 
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5. Παράλληλα, θα πρέπει να διατηρεί ενήµερο για τις αρχές και την εφαρµογή 

της συστηµατικής διαχείρισης έργων το σύνολο του οργανισµού ώστε, 

τουλάχιστον στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης, να γίνονται αντιληπτά τα σχέδια 

των έργων και οι προτεραιότητες που τίθενται  (company wide approach). 

6. Αν και η εκπαίδευση του προσωπικού απαιτείται γενικότερα για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης και του οργανισµού, κατά την εφαρµογή της συστηµατικής 

προσέγγισης της διοίκησης µέσω έργων απαιτείται εκπαίδευση όχι µόνο σε 

επίπεδο τεχνικών του PbM αλλά και στη στρατηγική σηµασία υιοθέτησης της 

προσέγγισης PbM στην επίτευξη του αναπτυξιακού προγράµµατος του 

οργανισµού (educate periodically). 
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3.  Νοµικό – ∆ιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ΕΚΟ 

 

3.1 ∆ιοικητική οργάνωση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων. 

Οι δηµόσιες επιχειρήσεις αποτελούν ένα µέσο των δηµόσιων φορέων (κυβέρνηση, 

βουλή, ασφαλιστικά ταµεία, δηµόσια νοσοκοµεία, νοµαρχίες, δήµοι, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) 

για την πραγµατοποίηση των στόχων τους, που αφορούν στη βελτίωση της 

κατανοµής των πόρων, βελτίωση της διανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου, 

σταθεροποίηση της οικονοµίας καθώς και προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης.   

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν γενικά και τους στόχους των δηµόσιων επιχειρήσεων. 

(Γεωργακόπουλος Θ. Α. , 1997) 

Βασικό οργανωτικό πρόβληµα των δηµοσίων επιχειρήσεων είναι ο καθορισµός των 

οργάνων και της διαδικασίας µε την οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις σε θέµατα 

λειτουργίας και δράσης τους.  Εκτός από τα δύο ακραία οργανωτικά σχήµατα στα 

οποία υπάρχει είτε α) πλήρης διοικητική εξάρτηση της δηµόσιας επιχείρησης από την 

πολιτική εξουσία είτε β) πλήρης διοικητική της αυτονοµία, υπάρχουν και δύο 

ενδιάµεσες µορφές οργάνωσης αυτών: η γ) µερική διοικητική εξάρτηση της δηµόσιας 

επιχείρησης από την πολιτική εξουσία και η δ) η επιχείρηση µε µεικτό (δηµόσιο και 

ιδιωτικό) χαρακτήρα. (Καράγιωργας ∆.Π., 1981). 

Στη συνέχεια παραθέτουµε σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου αυτών των 

τεσσάρων µορφών διοίκησης των δηµοσίων επιχειρήσεων.   

α) Πλήρης διοικητική εξάρτηση της δηµόσιας επιχείρησης από την πολιτική 

εξουσία 

Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό οι αποφάσεις για τη λειτουργία της δηµόσιας 

επιχείρησης (διορισµός υπαλλήλων, προαγωγές, σχεδιασµός επενδύσεων, τρόποι 

χρηµατοδότησης, τιµολογιακή πολιτική κ.α) λαµβάνονται κεντρικά από το αρµόδιο 

υπουργείο.  Η ίδια η δηµόσια επιχείρηση δεν έχει καµιά οικονοµική αυτοτέλεια. Ο 

προϋπολογισµός της ενσωµατώνεται στον κρατικό προϋπολογισµό, και εφαρµόζει για 

την παρακολούθηση των δαπανών της τη διαδικασία του δηµόσιου λογιστικού.  Οι 

υπάλληλοι της θεωρούνται δηµόσιοι υπάλληλοι και διέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις της διοικητικής νοµοθεσίας. 
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Ως πλεονέκτηµα αυτής της µορφής αναφέρεται η διασφάλιση της πραγµατοποίησης 

του σκοπού για τον οποίο δηµιουργήθηκε.  Αντίθετα ως µειονεκτήµατα αναφέρονται 

η δυσκινησία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και λήψη αυτών των 

αποφάσεων µε πολιτικές επιρροές ή/και πιέσεις. 

β) Πλήρης διοικητική αυτονοµία της δηµόσιας επιχείρησης 

Οι αποφάσεις στη περίπτωση αυτών των δηµόσιων επιχειρήσεων λαµβάνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο έχει ελάχιστη έως καµιά επιρροή από την δηµόσια 

διοίκηση.  Οι επιχειρήσεις αυτές παίρνουν τη νοµική µορφή της ανωνύµου εταιρείας, 

(µε τις µετοχές της να ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά σε οργανισµούς που ελέγχονται 

από την πολιτική εξουσία), διέπονται από τις διατάξεις του Ιδιωτικού ∆ικαίου και 

έχουν πλήρη οικονοµική αυτοτέλεια.  ∆ηλαδή, έχουν δική τους περιουσία, δικό τους 

προϋπολογισµό και παρακολουθούν τα οικονοµικά τους ανεξάρτητα από το δηµόσιο 

λογιστικό σύστηµα.  Οι απασχολούµενοι σε αυτές θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι 

και διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µορφής αυτής κινούνται αντίθετα από της 

προαναφερόµενης, µε τον ορθολογισµό και την ευκινησία να χαρακτηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων του διοικητικού της συµβουλίου, κινδυνεύοντας όµως να αποµακρυνθεί 

από τον σκοπό για τον οποίο το κράτος την συνέστησε.  

γ) Μερική διοικητική εξάρτηση της δηµόσιας επιχείρησης από την πολιτική 

εξουσία 

Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων έχουν πλήρη 

αρµοδιότητα για τα τρέχοντα θέµατα (παραγωγής, αγορές υλικών, εργατικά) ενώ η 

δηµόσια διοίκηση αποφασίζει για τα βασικά θέµατα λειτουργίας και δράσης των 

επιχειρήσεων όπως ύψος επενδύσεων, τρόπος χρηµατοδότησης, τιµολογιακή 

πολιτική.  Ο προϋπολογισµός τους είναι ανεξάρτητος από τον κρατικό και οι 

απασχολούµενοι σε αυτές διέπονται από τις διατάξεις του Ιδιωτικού ∆ικαίου.  

Υποστηρίζεται ότι το εν λόγω σχήµα παρουσιάζει µόνο πλεονεκτήµατα καθώς 

εξασφαλίζεται η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων για τα τρέχοντα ζητήµατα και 

δραστηριότητες, ανεξαρτησία από πολιτικές επιρροές και πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα 

παραµένει προσηλωµένη στον σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε.  

δ) Επιχείρηση µε µεικτό (δηµόσιο και ιδιωτικό) χαρακτήρα 
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Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ανώνυµες εταιρείες (µε τις µετοχές της να ανήκουν σε 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς), όπου η πολιτική εξουσία µέσω νοµοθετικών 

ρυθµίσεων επηρεάζει αποφασιστικά την πολιτική που η επιχείρηση εφαρµόζει 

Υποστηρίζεται ότι µε τον τρόπο αυτό διατηρούνται τα πλεονεκτήµατα της ιδιωτικής 

επιχείρησης, ενώ παράλληλα πραγµατοποιούνται οι στόχοι και επιδιώξεις που η 

πολιτική εξουσία θέτει.   

 

3.2 Ορισµός – σηµασία των ∆ΕΚΟ. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆.Ε.Κ.Ο.) 

όπως αυτός αναφέρεται στον Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314/27-12-2005), ως «δηµόσια 

επιχείρηση νοείται κάθε ανώνυµη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δηµόσιο δύναται 

να ασκεί άµεσα ή έµµεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συµµετοχής του στο 

µετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής τους ή των κανόνων 

που τη διέπουν».     

Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελληνικό δηµόσιο τεκµαίρεται όταν το 

ελληνικό δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου χρηµατοδοτούµενα από το ελληνικό δηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δηµόσιες 

επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος νόµου:  

α) είναι κύριοι µετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ή  

β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή  

γ) δύνανται να διορίζουν το ήµισυ πλέον ενός των µελών του διοικητικού της 

συµβουλίου ή  

δ) χρηµατοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις 

εκατό.  

Επίσης, ως «δηµόσια επιχείρηση» νοείται και κάθε ανώνυµη εταιρεία συνδεδεµένη µε 

άλλη δηµόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν. 

2190/1920, στο οποίο περιγράφονται τα δικαιώµατα συµµετοχής στο κεφάλαιο 

άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν 
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ποσοστό τουλάχιστον 10% (δέκα τοις εκατό) του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών 

και αποκτώνται µε σκοπό διαρκούς κατοχής τους. 

Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.) αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό 

τµήµα της διαχείρισης του δηµοσίου, γιατί προσφέρουν στους πολίτες υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας που είναι συνυφασµένες µε την ποιότητα της καθηµερινής ζωής, το 

δε µέγεθος και ο αριθµός τους είναι τέτοιος, ώστε σαν σύνολο επηρεάζουν άµεσα τα 

µακροσκοπικά στοιχεία της οικονοµίας. (Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών, εγκύκλιος 

6954/∆ΕΚΟ 188/15-2-2006).  Ειδικότερα:  

- Οι επενδύσεις τους επηρεάζουν τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας 

- Η τιµολογιακή τους πολιτική έχει άµεσο αντίκτυπο στον πληθωρισµό 

- Τα λειτουργικά τους αποτελέσµατα έχουν επιρροή στο δηµόσιο έλλειµµα 

- Η χρηµατοδότηση τους µέσω κρατικών εγγυήσεων επιδρά στην πολιτική για 

το δηµόσιο χρέος 

- Η επιχειρηµατική στρατηγική των µεγαλύτερων από αυτές καθορίζει τους 

όρους λειτουργίας της αγοράς στον αντίστοιχο κλάδο. 

 

3.3 Νοµοθετικό - ∆ιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ΕΚΟ 

Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.) απολαµβάνουν διοικητικής και 

οικονοµικής αυτονοµίας και διέπονται κατά την οργάνωση και λειτουργία τους κατ’ 

αρχήν από κανόνες του αστικού δικαίου.  Ταυτόχρονα όµως, επειδή οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις διαχειρίζονται κρατικά περιουσιακά στοιχεία και η δραστηριότητα τους 

από απόψεως σκοπών ταυτίζεται µε εκείνη του κράτους, υπόκεινται στην εποπτεία 

και τον έλεγχο του κράτους και επίσης διέπονται παράλληλα –αν και κατ’ εξαίρεση- 

από τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου.  

Σήµερα, οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί οργανώνονται, λειτουργούν και 

διοικούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3429/2005 «∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ Α’ 314/27-12-2005), του νόµου 2190/1920 περί 

Ανωνύµων Εταιρειών και τις ειδικές κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις ανώνυµες 

εταιρείες και κάθε επιχείρηση χωριστά. (Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών, εγκύκλιος 

6954/∆ΕΚΟ 188/15-2-2006).  Παράλληλα εφαρµόζουν τους παρακάτω νόµους, 

προεδρικά διατάγµατα ή εγκυκλίους : 
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• Νόµος 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 

και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3-3-1994) 

• Νόµος 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα 

και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

• Εγκύκλιος Υπ. Οικ. & Οικονοµικών 6954/∆ΕΚΟ 188/15-2-2006 «Οδηγίες 

εφαρµογής του ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες επιχειρήσεις και Οργανισµοί 

(∆.Ε.Κ.Ο.) 

• Προδιαγραφές σύνταξης στρατηγικών και επιχειρηµατικών σχεδίων ∆.Ε.Κ.Ο. 

(4874/∆ΕΚΟ 91/2-2-2007) 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 60 περί «συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» στα 

πλαίσια της προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64/Α/16 Μαρτίου 2007) 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 118 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

(ΦΕΚ 150/10-7-2007) 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 2242 (ΦΕΚ 1399/Β/6 

Αυγούστου 2007) περί καθορισµού της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού 

σε διάφορες δηµόσιες  επιχειρήσεις (µεταξύ αυτών: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.) όπως έχει τροποποιηθεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 

57940/ΕΓ∆ΕΚΟ 1913 (ΦΕΚ 2588/Β/19 ∆εκεµβρίου 2008) και της υπ’ αριθµ. 

36506/ΕΓ∆ΕΚΟ 3197 (ΦΕΚ 1525/Β/27 Ιουλίου 2009) 

 

Στην περίπτωση που οι ∆.Ε.Κ.Ο. επιθυµούν να υλοποιήσουν δηµόσια έργα στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013) 

εφαρµόζουν τον παρακάτω νόµο και πρότυπο: 

• Νόµος 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/3-12-

2007) 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 περί ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Οργανισµών για 

την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα 

Στις επιχειρήσεις ∆ΕΚΟ οι οποίες υποτίθεται ότι δηµιουργήθηκαν µε τη µορφή των 

Α.Ε. για να είναι πιο ευέλικτες και απαλλαγµένες από γραφειοκρατικές διαδικασίες 
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να πετυχαίνουν τους στόχους τους, τα όσα απαιτείται να τηρούν (σύµφωνα µε το 

νόµο 3429/2005 περί ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, το Π.∆. 118 περί 

προµηθειών του δηµοσίου,  και την ΚΥΑ 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 2242 περί πρόσληψης 

προσωπικού) πέραν των όσων ισχύουν για τη λειτουργία των Α.Ε. του ιδιωτικού 

τοµέα που προβλέπονται από το ν. 2190/1920 (τήρηση βιβλίων και στοιχείων 

σύµφωνα µε τον ΚΒΣ, ΕΛΣ, και σήµερα πλέον µε την εφαρµογή των ∆ΛΠ), 

ενισχύουν τον γραφειοκρατικό τους χαρακτήρα ενώ παρακωλύεται η υλοποίηση των 

έργων που αναλαµβάνουν καθώς η τήρηση των νοµικών υποχρεώσεων αντιµάχεται 

πολλές φορές τη δυνατότητα ικανοποιητικής πορείας στη επίτευξη των στόχων τους 

που µάλιστα ο ίδιος προαναφερόµενος νόµος 3429/2005 περί ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών απαιτεί να θέτουν.  

Λόγω του δηµόσιου χαρακτήρα των δηµόσιων επιχειρήσεων και των οργανισµών του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, οι οποίοι διοικούνται και χρηµατοδοτούνται είτε εν µέρει 

είτε εξ’ ολοκλήρου από το δηµόσιο, δηµιουργείται πολλές φορές στο κοινωνικό 

σύνολο η αίσθηση, ότι έχει αδιάσειστο συµφέρον στον τρόπο διοίκησης τους. 

(Wiseman A. W. 2004).   Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής (manager) αυτών των 

οργανισµών πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη τα όσα σε εθνικό επίπεδο πρέπει να 

τηρούνται (νοµότυπα) ενώ παράλληλα να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυµίες της 

τοπικής κοινότητας αλλά και να πετυχαίνει τους διοικητικούς στόχους που θέτει σαν 

αυτόνοµος οργανισµός.  Όµως, εξ’ αιτίας του δηµόσιου χαρακτήρα τους, η 

δραστηριότητα των διαχειριστών – διευθυντών επικεντρώνεται σε όσα σε γενικό – 

επιτελικό – εθνικό επίπεδο απαιτείται να γίνεται (ανταποκρίνονται στις εξωτερικές 

πιέσεις) και λιγότερο στο τεχνικό κοµµάτι της επίτευξης των στόχων ή και 

ικανοποίησης των τοπικών ενδιαφεροµένων. 

Στη συνέχεια περιγράφεται µε συντοµία το περιεχόµενο των βασικών κανονισµών 

ή/και νόµων που οι ∆ΕΚΟ υποχρεούνται να εφαρµόζουν, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον στα σηµεία εκείνα τα οποία αποδυναµώνουν την επιτυχή εφαρµογή των 

αρχών του  project management που το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 περί ∆ιαχειριστικής 

Επάρκειας Οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα  προσπαθεί 

έστω και σε αρχικό στάδιο να υιοθετήσει.  ∆εν γίνεται ειδική αναφορά στον νόµο 

2190/1920 καθώς αποτελεί το κατεξοχήν νοµικό πλαίσιο λειτουργίας όλων των 

ανωνύµων εταιριών. 
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3.3.1 Νοµοθεσία για τη λειτουργία των ∆ηµόσιων επιχειρήσεων και 

Οργανισµών (∆.Ε.Κ.Ο.), Ν. 3429/2005  

 

Τρεις είναι οι άξονες της µεταρρύθµισης που εισήγαγε ο νόµος ν. 3429/2005 

«∆ηµόσιες επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ Α’ 314/27-12-2005), οι 

οποίοι είναι µεταξύ τους συµπληρωµατικοί: 

- Αποτελεσµατική διαδικασία χάραξης και παρακολούθησης της εταιρικής 

στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασµού 

- Ευθυγράµµιση µε την υφιστάµενη εταιρική νοµοθεσία, διαφάνεια στη 

λειτουργία της διοίκησης τους και στην παρακολούθηση των οικονοµικών 

στοιχείων 

- Αποκατάσταση στρεβλώσεων σε θέµατα προσωπικού   

Σύµφωνα µε το νόµο 3429/2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τη 

στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και ασκεί τις αρµοδιότητες που 

προβλέπονται στο νόµο αυτόν και την κείµενη νοµοθεσία..  Ο αριθµός των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων του προέδρου και του διευθύνοντος 

συµβούλου, δεν µπορεί να ξεπερνά τους εννέα. 

Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα 

οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται (όπως εκπρόσωποι εργαζοµένων, 

επαγγελµατικών οργανώσεων και παραγωγικών τάξεων), ορίζονται και παύονται 

αζηµίως για το ∆ηµόσιο και για τη δηµόσια επιχείρηση µε κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δηµόσια 

επιχείρηση.  Οι ευθύνες και αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου περιγράφονται 

στον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο οποίος καταρτίζεται 

από το ίδιο. 

Όλες οι δηµόσιες επιχειρήσεις έχουν καταρτίσει νέο Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας ο οποίος περιλαµβάνει τουλάχιστον: α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών 

της εταιρείας, τα αντικείµενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους 

και µε τη διοίκηση, και β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. 

Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου η οποία µεταξύ άλλων α) παρακολουθεί την εφαρµογή και τη 
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συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της 

δηµόσιας επιχείρησης, καθώς και την εν γένει νοµοθεσία που αφορά την επιχείρηση, 

και  β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της δηµόσιας 

επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου µε τα συµφέροντα 

της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος 

συµβούλου. 

Κάθε δηµόσια επιχείρηση καταρτίζει και υποβάλλει Στρατηγικό Σχέδιο (πενταετίας) 

στη ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, δια του 

εποπτεύοντος Υπουργείου, στο οποίο α) περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται 

από το διοικητικό συµβούλιο, β) επιλέγονται τα αναγκαία µέσα για την επίτευξη των 

στόχων, γ) προσδιορίζεται το συνολικό κόστος και ο τρόπος χρηµατοδότησης των επί 

µέρους δράσεων και δ) τη διασύνδεση του στρατηγικού σχεδίου µε το αντίστοιχο 

τοµεακό σχέδιο του εποπτεύοντος Υπουργείου ή τα στρατηγικά σχέδια άλλων 

δηµοσίων επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, καταρτίζει και υποβάλλει τριετές, κυλιόµενο ανά έτος, Επιχειρησιακό 

Σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει επί µέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και 

τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής µονάδας, διεύθυνσης ή 

τοµέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.   

Ειδικότερα περιλαµβάνει:  

α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασµένους σε ποσά και ποσοστά,  

β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων,  

γ) τον καθορισµό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηµατοδότησής τους,  

δ) τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,  

ε) τους ετήσιους χρηµατοοικονοµικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,  

στ) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζηµιώσεων,  

ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,  

η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγµατοποίησης 

των στόχων αυτών,  
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θ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου µε το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή 

άλλα επιχειρησιακά σχέδια δηµοσίων επιχειρήσεων. 

Με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη κάθε επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να 

προσδιορίζει συγκεκριµένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονοµικών της 

αποτελεσµάτων.  Επιπλέον, κάθε δηµόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σε καταναλωτές έχει καταρτίσει και υποβάλει στη ∆ιυπουργική Επιτροπή 

∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον 

Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).   

Σε ότι αφορά το υφιστάµενο προσωπικό, οι διοικήσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων, 

που εµφανίζουν αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα ή επιχορηγούνται από το 

∆ηµόσιο µε στόχο την εξυγίανσή τους υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για την αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, 

νέους Κανονισµούς Προσωπικού και Οργανογράµµατα, καθώς και προγράµµατα 

εκπαίδευσης και επιµόρφωσής του.  

Είναι ενδιαφέρον και µάλλον η πηγή της αποτυχίας υλοποίησης επιτυχηµένων έργων 

βάσει του τρίπτυχου ή πεντάπτυχου κατά τον Turner, R. J. παραγόντων του Project 

Management, [σκοπός (scope), οργάνωση πόρων (organization), χρόνος (time), 

κόστος (cost) και ποιότητα (quality), Turner, R. J. 1993)], το γεγονός ότι σύµφωνα µε 

τον ν. 3429/2005, οι τρεις βασικοί παράγοντες που αφορούν τη διαθεσιµότητα των 

πόρων, τον χρόνο και το κόστος δεν εξαρτώνται από την εκάστοτε διοίκηση της 

δηµόσιας επιχείρησης αλλά καθορίζονται κατόπιν σχετικής απόφασης της 

∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών.  Πράγµατι, 

σύµφωνα µε το νόµο, µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών :  

α) εξειδικεύεται για κάθε δηµόσια επιχείρηση η οικονοµική πολιτική σε πολιτική 

στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, η εισοδηµατική, η τιµολογιακή, η 

επενδυτική, η δανειοληπτική πολιτική, η πολιτική κρατικών ενισχύσεων, 

απασχόλησης, επιχορηγήσεων, θεσµικού εκσυγχρονισµού, λειτουργικής 

αναδιάρθρωσης ή άλλη και εγκρίνονται για κάθε δηµόσια επιχείρηση τα στρατηγικά 

και επιχειρησιακά σχέδια, οι προϋπολογισµοί, οι επιχορηγήσεις, τα όρια δανεισµού 

και η παροχή εγγυήσεων του ∆ηµοσίου, οι θέσεις των διοικήσεων των δηµοσίων 

επιχειρήσεων για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και όποιες άλλες ενέργειες, 
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διαδικασίες, συµβάσεις ή ρυθµίσεις αναφέρονται στον παρόντα νόµο ότι τελούν υπό 

την έγκριση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών,  

β) ορίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες, τα θεσµικά, οργανωτικά, 

λειτουργικά, διοικητικά ή άλλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους για κάθε δηµόσια επιχείρηση,  

γ) ελέγχεται η εφαρµογή και η υλοποίηση της οικονοµικής πολιτικής εκ µέρους κάθε 

δηµόσιας επιχείρησης,  

δ) διαµορφώνεται η πολιτική προσλήψεων κάθε δηµόσιας επιχείρησης. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαθεσιµότητα νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού οι 

δηµόσιες επιχειρήσεις µπορούν, για λόγους γενικού συµφέροντος που συνδέονται µε 

τη λειτουργία τους, να προσλαµβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για δοκιµαστική περίοδο διάρκειας µέχρι επτά (7) 

µηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια τη ∆ηµόσια 

επιχείρηση, τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των 

δηµοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της µετέπειτα σύναψης της σχετικής σύµβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιµαστικής περιόδου από 

την οικεία δηµόσια επιχείρηση, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες 

κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητές του (ν. 2190/94). Η σύµβαση του 

προηγούµενου εδαφίου διέπεται αποκλειστικά από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας, που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζοµένου στον 

ιδιωτικό τοµέα.   

Η προαναφερόµενη διαδικασία πρόσληψης περιγράφεται αναλυτικά στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 2242 (ΦΕΚ 1399/Β/6 Αυγούστου 2007) περί 

καθορισµού της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού σε διάφορες δηµόσιες  

επιχειρήσεις (µεταξύ αυτών: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.) όπως έχει 

τροποποιηθεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 57940/ΕΓ∆ΕΚΟ 1913 (ΦΕΚ 2588/Β/19 

∆εκεµβρίου 2008) και της υπ’ αριθµ. 36506/ΕΓ∆ΕΚΟ 3197 (ΦΕΚ 1525/Β/27 Ιουλίου 

2009). 

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι, η εφαρµογή των τυπικών αυτών νοµικών διαδικασιών (ν. 

3429/2005, ν. 2190/94, ΚΥΑ 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 2242) προϋποθέτει την ύπαρξη 

διαθέσιµου προσωπικού ή/και την επί πλέον απασχόληση του υπάρχοντος.  Όµως,  το 

µακρύ χρονικό διάστηµα που προηγείται της πρόσληψης ενός εργαζόµενου, όσο και 
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το σύντοµο της αρχικής του απασχόλησης (7 µήνες), της οποίας η συνέχεια δεν 

µπορεί να διασφαλισθεί καθώς  η τελική απόφαση λαµβάνεται – επικυρώνεται από το 

ΑΣΕΠ.  Υποχρεώσεις οι οποίες, όταν συνδυάζονται µε την απαίτηση του νόµου 

(ΚΥΑ 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 2242) να µετατρέπονται οι συµβάσεις, κατόπιν σχετικής 

αξιολόγησης, σε αορίστου χρόνου, λειτουργούν µάλλον αποτρεπτικά για την 

επιχείρηση και οδηγούν είτε στο φαινόµενο ‘µιας γενιάς µε το «µπλοκάκι»’ είτε σε 

ανεπάρκεια κατάλληλου προσωπικού.    

∆εδοµένου ότι η εφαρµογή του νόµου 3429/2005 απαιτεί µεταξύ άλλων τη σύνταξη 

στρατηγικών και επιχειρηµατικών σχεδίων από τις εκάστοτε ∆.Ε.Κ.Ο. , το υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών εξέδωσε σχετικές εγκυκλίους περιγράφοντας µε 

ακρίβεια τις προδιαγραφές σύνταξης αυτών.   (αρ. πρωτ. 4874/∆ΕΚΟ 91/2-2-2007) 

Σύµφωνα µε αυτές το κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να 

περιλαµβάνει : 

• ∆ιοικητική σύνοψη όπου περιγράφονται τα βασικά σηµεία του στρατηγικού και 

του επιχειρησιακού σχεδιασµού, ξεχωριστά, 

• Εισαγωγή όπου παρουσιάζεται η ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό της ∆ΕΚΟ,  

• Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, όπου αφού αναλύεται 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, πραγµατοποιείται 

ανάλυση δυνατών και αδύνατων σηµείων (ανάλυση SWOT) 

• Στρατηγικό σχεδιασµό όπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών 

επιλογών, καθορίζονται οι στρατηγικοί άξονες στους οποίους εστιάζουν τα 

εκάστοτε επιχειρησιακά σχέδια, ποσοτικοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι από 

επιµέρους δείκτες απόδοσης οι οποίοι και παρακολουθούνται και φυσικά 

καθορίζεται και ο χρόνος επίτευξης αυτών. 

• Κυλιόµενο επιχειρησιακό σχεδιασµό όπου, κατ’ αναλογία των ανωτέρω, 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, καθορίζονται οι επιµέρους δράσεις που 

συµβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών σχεδίων, ποσοτικοποιούνται τόσο 

οι επιχειρησιακοί στόχοι όσο και οι επι µέρους δράσεις από επιµέρους δείκτες 

απόδοσης οι οποίοι παρακολουθούνται και φυσικά καθορίζεται ο χρόνος 

επίτευξης αυτών. 
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Η παρακολούθηση των ανωτέρω υποτίθεται ότι καθίσταται δυνατή µέσω της 

λειτουργίας ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), ενώ για τη 

δυνατότητα τήρησης των ανωτέρω εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων 

υλοποίησης, ορίζεται οργανωτική µονάδα της ∆ΕΚΟ αρµόδια για την ολοκλήρωση 

της κάθε επιµέρους δράσης.  

Και ενώ στη θεωρία ο σχεδιασµός φαντάζει ικανός να βελτιώσει τις συνθήκες 

λειτουργίας των ∆ΕΚΟ, κι εποµένως τη βελτίωση των υπηρεσιών του πολίτη, στην 

πράξη εµφανίζεται περισσότερο εστιασµένος στην παρακολούθηση των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και λιγότερο στην αποτελεσµατική, επιτυχηµένη 

υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων συµβάλλοντας έτσι στην ουσιαστική 

ανάπτυξη των εταιρειών αυτών.   Πράγµατι, στη διάρκεια διηµερίδας που οργάνωσε 

η Γενική Γραµµατεία των ∆ΕΚΟ σχετικά µε τη  «Σύνταξη, Παρακολούθηση, Έλεγχο 

Υλοποίησης Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Σχεδίων ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών» πέρα από τη γενική ακαδηµαϊκή ενηµέρωση για τη σηµασία και την 

αναγκαιότητα σύνταξης και εφαρµογής στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, 

διαφάνηκε ο προσανατολισµός του νόµου 3429/27-12-2005 στην παρακολούθηση της 

χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης  µε χαρακτηρισµό ως ‘πόρων’ κυρίως τους 

χρηµατοοικονοµικούς (Price Water House Coopers, 2006).   Επιπλέον, αν και τυπικά 

απευθυνόταν τόσο σε άτοµα της διοίκησης, για την υιοθέτηση της νέας κουλτούρας 

στην επιχείρηση (που όµως είναι αδιάφορα για τεχνικά θέµατα), όσο και σε 

υφιστάµενο προσωπικό που θα επιφορτιζόταν αυτού του εγχειρήµατος, εν τούτοις δεν 

είχε προηγηθεί έρευνα για τη ‘διαθεσιµότητα’- δυνατότητα των εν λόγω ατόµων να 

ασχοληθούν µε αυτό ή απαίτηση για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.  Αντίθετα, 

το αντικείµενο των ατόµων που συµµετείχαν παρέµενε το µέχρι πρότινος και απλά 

‘φορτώνονταν’ και νέες υποχρεώσεις – αρµοδιότητες, παρά το γεγονός ότι σύµφωνα 

µε έρευνες η µη εξασφάλιση κατάλληλων για την εκάστοτε περίσταση πόρων οδηγεί 

σε έργα τα οποία ενώ κανονικά θα έπρεπε να τελειώνουν σε λίγους µήνες να 

χρειάζονται 2 χρόνια για να ολοκληρωθούν (Advanced Management Solutions, 

1999).   

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων που αρχικά τίθεται παρακολουθείται χωρίς 

όµως να διασφαλίζεται ότι τηρείται ουσιαστικά, µε πραγµατικά αποτελέσµατα και όχι 

παρά ως ασκήσεις επί χάρτου, (οι οποίες και αποστέλλονται όπως προβλέπουν τα 

χρονοδιαγράµµατα και οι επιστολές), αφού α) η ροή χρηµατοδότησης από το 
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Υπουργείο ή τις αρµόδιες υπηρεσίες δεν είναι σταθερή, καθυστερεί, έως δεν 

πραγµατοποιείται παρά την αρχική της έγκριση, µε αποτέλεσµα όλος ο σχεδιασµός να 

καθίσταται επί τοις ουσίας ανέφικτος, β) δεν ελέγχεται αν η οργανωτική µονάδα της 

∆ΕΚΟ, αρµόδια για την ολοκλήρωση της δράσης, υπεραπασχολείται ούτε και 

διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα και κατανοµή των πόρων (κύρια λόγω των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την τήρηση των νόµων όπως ν. 3429/2005, Π∆ 

118/2007, ΚΥΑ 32053 και γ) ως πόροι θεωρούνται, κατ’ εξοχήν, οι 

χρηµατοοικονοµικής φύσεως η απορρόφηση των οποίων, αν και είναι συνάρτηση της 

χρηµατοδότησης που το ίδιο το υπουργείο αποστέλλει, παρακολουθείται 

(προδιαγραφές σύνταξης αρ. πρωτ. 4874/∆ΕΚΟ 91/2-2-2007).   

Επιπλέον, επιστηµονικές εργασίες επισηµαίνουν ότι το απροσδιόριστο και ασαφές 

αντικείµενο δραστηριότητας των οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 

δηµιουργεί προβλήµατα λειτουργίας τους και δυσκολίες επίτευξης των 

συγκεκριµένων στόχων που θέτουν. (Wiseman, A. W., 2004),  Μήπως, παρά τα όποια 

στρατηγικά ή επιχειρησιακά σχέδια, πράγµατι ο στόχος και ρόλος των επιχειρήσεων 

αυτών δεν είναι διευκρινισµένος;  Έχει ξεκαθαρίσει κάθε ∆ΕΚΟ, αλλά και το 

εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο, ποιος είναι ο ρόλος τους απέναντι στους πολίτες;   

Μήπως σε όλους αυτούς τους οργανισµούς, από την προσπάθεια ελέγχου του 

δηµοσίου χρήµατος, δηµιουργούνται µικρογραφίες δηµόσιου κράτους χωρίς όµως να 

δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις όπως α) κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό για να διαχειρίζεται τα όσα οι νόµοι περί δηµοσίων προµηθειών, 

προσλήψεων, επιχειρήσεων, απαιτούν β) επαρκής χρηµατοδότηση γ) ευέλικτες και 

λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις οι οποίες 

διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.   

Κι όµως, «αυτό που αποφασίζει την επιτυχία ή αποτυχία ενός οργανισµού δεν είναι 

πόσο εξέχουσα – έξυπνη είναι η στρατηγική αλλά πόσο καλά εκτελούνται τα έργα». 

(Advanced Management Solutions, 1999). 

 

3.3.2 Νοµοθεσία περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου και σύναψης των ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων 

Κάθε δηµόσια επιχείρηση έχει συντάξει και εφαρµόζει δικό της κανονισµό 

προµηθειών σύµφωνα µε το νόµο 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1-2-1995) «Προµήθειες του 
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δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,  άρθρο 5, παρ. 3, όπου 

αναφέρεται ότι:  «Όλοι οι άλλοι φορείς … (οι δηµόσιες επιχειρήσεις) … συνάπτουν 

και εκτελούν τις συµβάσεις προµηθειών τους σύµφωνα µε τους οικείους 

Κανονισµούς Προµηθειών Φορέων (Κ.Π.Φ.) που καταρτίζονται από τους ίδιους τους 

φορείς και εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Εµπορίου και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ισχύουν δε από τη δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα 

της Κυβέρνησης.  Οι Κ.Π.Φ. ρυθµίζουν θέµατα όµοια µε εκείνα που ρυθµίζει ο 

Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και συντάσσονται σύµφωνα µε οδηγίες που 

παρέχονται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου».   

Ο υπάρχον κανονισµός προµηθειών και εφ’ όσον αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε 

τα νεότερα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα 60/2007 και 118/2007 περί Κανονισµού 

Προµηθειών του ∆ηµοσίου τα οποία και υπερισχύουν, συνεχίζει να εφαρµόζεται.   

Γενικά, η νοµοθεσία που διέπει τους διαγωνισµούς και τη σύναψη των δηµοσίων 

συµβάσεων υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:   

• Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α’64/16-3-07) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ –περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», για ποσά άνω των 

206.000 € (χωρίς ΦΠΑ) για τις δηµόσιες επιχειρήσεις (133.000 € (χωρίς ΦΠΑ) για τις 

κεντρικές αναθέτουσες αρχές) 

• Π∆ 59/2007 (ΦΕΚ Α΄63/16-3-07) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ- περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών».  

• Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150Α/10-7-07), για 

ποσά από 45.000 € µέχρι τα ποσά των κατωτάτων ορίων του Π∆ 60/2007 

• Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247), αρ. 83 «Περί ∆ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους » για ποσά έως 45.000€ (µε ΦΠΑ) 

• N. 2522/97 (ΦΕΚ Α΄178) «∆ικαστική προστασία ……… σύµφωνα µε την οδηγία 

89/665 Ε.Ο.Κ.».  
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Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, και ανάλογα µε το προϋπολογιζόµενο ποσό οι 

κατηγορίες διαγωνισµών διακρίνονται σε ∆ιεθνείς, Εθνικούς, Πρόχειρους και µε 

Απευθείας ανάθεση.  Τα είδη των διαγωνισµών ανάλογα µε την ακολουθούµενη 

διαδικασία είναι Ανοικτής διαδικασίας, Κλειστής διαδικασίας, ∆ιαδικασίας 

διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης.   Άλλα είδη διαγωνισµών 

είναι ο Ανταγωνιστικός διάλογος, οι Συµφωνίες – πλαίσια και τα ∆υναµικά 

συστήµατα αγορών. 

Οι υποχρεώσεις και τα στάδια που πρέπει να ακολουθούν οι αναθέτουσες αρχές 

ανάλογα µε την κατηγορία του διαγωνισµού περιγράφονται στον Συνοπτικό 

Ενηµερωτικό Οδηγό σχετικά µε Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Υπηρεσιών που εξέδωσε η Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής, ∆/νση τοµέων 

πολιτικής, Τµήµα δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, την 30η Οκτωβρίου 2008.  

Το διάστηµα δηµοσίευσης της προκήρυξης κυµαίνεται από 15 (σε τεκµηριωµένες 

κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις) µέχρι 52 ηµέρες, ενώ το χρονικό διάστηµα της συνολικής 

διαδικασίας µέχρι και την ανάθεση – υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται κατ’ 

ελάχιστον σε 30 ηµέρες (αξιολόγηση προσφορών, περίοδος ενστάσεων). 

 Όλες οι προαναφερόµενες νοµικές διατάξεις σε τι έχουν αποτρέψει από το να 

γίνονται αναθέσεις όπου ‘επιθυµούν οι αρµόδιοι’, να γίνεται κατάτµηση έργων (π.χ. 

σε ∆ήµους), στηµένοι διαγωνισµοί, αυξάνοντας µόνο την γραφειοκρατία για τον 

εφησυχασµό των συνειδήσεων;  Για άλλη µια φορά αντί οι διοικήσεις και η 

φιλοσοφία των δηµοσίων  εταιρειών να είναι προσανατολισµένες στο αποτέλεσµα, 

παραµένουν προσκολληµένες στις δαπάνες και τις τυπικές διαδικασίες που υποτίθεται 

ότι διασφαλίζουν διαφάνεια.  Κι όµως, όπως το µέγεθος του δηµόσιου χρέος δεν είναι 

κατ’ ανάγκη κακό εφ’ όσον αυτό δηµιουργείται για επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, 

αναδιανοµής του εισοδήµατος και ποιοτικότερο µέλλον για τους πολίτες µιας χώρας, 

έτσι θα έπρεπε να µην ενδιαφερόµαστε µόνο για έλεγχο της πορείας των δαπανών 

αλλά για την ουσία των όσων γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν, αφού βεβαίως το 

ίδιο το κράτος έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων που, αρχικά ενέκρινε και, στη συνέχεια ελέγχει. 
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3.3.3 ∆ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου 

χαρακτήρα 

 

Στην προσπάθεια πιο αποτελεσµατικής (επίτευξη συγκεκριµένων και 

προκαθορισµένων στόχων)  και αποδοτικής (µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων από 

τις δράσεις της ∆ιοίκησης µε δεδοµένους πόρους) διοίκησης και διαχείρισης έργων 

που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το κράτος (υπουργεία Εσωτερικών, 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, χωροταξίας και δηµοσίων έργων, Απασχόλησης και 

κοινωνικής προστασίας), µε τη συνεργασία του ΕΛΟΤ, σχεδίασε το ελληνικό 

πρότυπο  ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως προέβλεπε ο νόµος 3614/2007 «∆ιαχείριση, 

έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007-2013» (ΦΕΚ 267/3-12-2007).   Όλη η διαδικασία ένταξης και υλοποίησης 

έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το 

Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων 

που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (1
η
 έκδοση, 21.05.2008), 

ενώ κάθε οργανισµός (και ∆.Ε.Κ.Ο.) που επιθυµεί να υλοποιήσει δηµόσια έργα στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ,  υποχρεούται να αποκτήσει το Πιστοποιητικό ∆ιαχειριστικής 

Επάρκειας εφαρµόζοντας το προαναφερόµενο πρότυπο, ΕΛΟΤ 1429:2008. 

Ένα σύστηµα διαχείρισης δοµείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων  

ISO τα οποία βασίζονται στην αρχή Plan-Do-Check-Act (σχεδίασε, κάνε, έλεγξε, 

δράσε), γνωστή και ως κύκλος του Deming.  Χρησιµοποιείται για την 

αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων ενός οργανισµού 

(ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµός, τεχνογνωσία, εµπειρία) και προσφέρει 

αυτογνωσία – αυτοαξιολόγηση (πού βρίσκεται σε σχέση µε αυτά που θέλει ή πρέπει), 

συστηµατική αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων (µέσω της τυποποίησης 

λειτουργιών, σαφών και διακριτών αρµοδιοτήτων, σχεδιασµού δραστηριοτήτων, 

µηχανισµών εφαρµογής και ελέγχου) και αύξηση της ικανοποίησης των 

ενδιαφεροµένων µερών (µέσω ανίχνευσης αναγκών των πελατών - πολιτών, 

βελτίωσης των λειτουργιών επαφής µαζί τους, µέτρησης της ικανοποίησης τους).  

Προϋποθέσεις για την επιτυχία εφαρµογής ενός τέτοιου συστήµατος αποτελούν η  

δέσµευση της διοίκησης, (η εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης πρέπει να 

αποτελεί στρατηγικό στόχο της διοίκησης του οργανισµού) και η συµµετοχή του 
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ανθρώπινου δυναµικού στο σύνολο του ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ικανότητες, 

γνώσεις και εµπειρίες τους (Αραπατσάκος ∆., 2008). 

Με δεδοµένο ότι ένα σύστηµα διαχείρισης τύπου ISO σίγουρα συµβάλλει «στην 

οργανωµένη διαχείριση των πόρων ενός οργανισµού µε στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργίας και την επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων» (Αραπατσάκος ∆. 

2008), αναµένεται ότι η λειτουργία των οργανισµών που ικανοποιούν -εφαρµόζουν 

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 και αποκτούν το Πιστοποιητικό 

∆ιαχειριστικής Επάρκειας θα καταστεί πιο αποδοτική και αποτελεσµατική.   

Βασική επιδίωξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 είναι η επίτευξη των στόχων των 

έργων µε την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων.  ∆εν αποβλέπει 

στην οµοιοµορφία της δοµής ή της τεκµηρίωσης των συστηµάτων διαχειριστικής 

επάρκειας, αλλά, «αποσκοπεί στην διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας, στην 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα κατά την υλοποίηση έργων και στη συνεχή 

βελτίωση των επιδόσεων των οργανισµών και λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς 

την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις της εθνικής και 

κοινοτικής νοµοθεσίας».  

Το Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (Σ∆ΕΠ) που περιγράφει το πρότυπο 

περιλαµβάνει διεργασίες που αφορούν στη διοίκηση του οργανισµού, στη διάθεση 

απαραίτητων πόρων, στην υλοποίηση των έργων και διεργασίες µέτρησης, ανάλυσης 

και αξιολόγησης.  Αν και περιέχει πολλά στοιχεία από τη ∆ιοίκηση Έργων (Project 

Management) εν τούτοις δεν αποτελεί πρότυπο διαχείρισης έργων αλλά ένα σύστηµα 

αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισµών που υλοποιούν δηµόσια 

έργα.   

Έργο, σύµφωνα µε το πρότυπο, αποτελεί «µια µη πάγια διεργασία του οργανισµού 

που εκτελείται για την επίτευξη µοναδικού αποτελέσµατος το οποίο ικανοποιεί 

προκαθορισµένες και επαληθεύσιµες απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένων των 

περιορισµών σε χρόνο, κόστος και πόρους». 

Πρωταρχικής σηµασίας για το σύστηµα (Σ∆ΕΠ) είναι η δέσµευση της διοίκησης  η 

οποία αποδεικνύεται µε την δηµιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίµατος ώστε να 

επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα, εξασφάλιση απαιτούµενων πόρων, 

ανάθεση δραστηριοτήτων, διασφάλιση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, 

διεξαγωγή ανασκοπήσεων και λήψη αποφάσεων για βελτιωτικές ενέργειες.  Η 
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διοίκηση εκτός από τον υπεύθυνο έργου και την οµάδα έργου, ορίζει κάποιον 

εκπρόσωπο της για να επικοινωνεί µε τα εξωτερικά µέρη και το προσωπικό, και να 

παρακολουθεί την τήρηση των διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή 

των απαιτήσεων του προτύπου.  Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου 

παράγοντα στην υλοποίηση των έργων, το πρότυπο προβλέπει την ανάγκη 

εντοπισµού και κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό τηρώντας 

συγκεκριµένες διαδικασίες, ενώ σε ότι αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή απαιτεί την 

ύπαρξη υποδοµής Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας η οποία εκτός από 

την εφαρµογή της για την οικονοµική διαχείριση των έργων, την ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων µερών και την διαχείριση των εγγράφων, µπορεί να υποστηρίζει 

στοιχεία που αποτελούν στοιχεία της  ∆ιοίκησης Έργων (Project Management) όπως 

δοµή ανάλυσης των εργασιών (WBS), χρονοπρογραµµατισµό (scheduling), 

διαχείριση πόρων, παρακολούθηση του προϋπολογισµού των έργων και παραγωγή 

αναφορών.  Τέλος, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ενός σχεδίου διαχείρισης έργου 

να περιλαµβάνει, εκτός από τα προαναφερόµενα, διαχείριση κινδύνων, σχέδιο 

διαχείρισης επικοινωνίας, πρόγραµµα ελέγχων και διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. 

Οι επιχειρήσεις ∆ΕΚΟ που θα πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, θα 

επιτύχουν βελτίωση της οργάνωσης τους και τους επιδιωκόµενους στόχους ή απλά θα 

ενισχύσουν τον γραφειοκρατικό τους χαρακτήρα;  Το εν λόγω πρότυπο συµβάλει µεν 

στην ικανότητα ενός οργανισµού να υλοποιήσει έργα ακολουθώντας τις διαδικασίες 

που περιγράφονται σε αυτό µη λαµβάνοντας όµως υπ’ όψη α) την ανυπαρξία 

ουσιαστικής δέσµευσης της διοίκησης αφού και η ίδια αλλάζει κατ’ αναλογία µε τις 

αλλαγές που πραγµατοποιούνται στο εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο β) ότι ο νόµος 

λειτουργίας και οργάνωσης των ∆.Ε.Κ.Ο. (ν. 3429/2005) επικεντρώνεται 

περισσότερο στην παρακολούθηση της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης παρά στην 

διαθεσιµότητα των πόρων, κύρια του εργατικού δυναµικού, η οποία διαθεσιµότητα 

παρακωλύεται περαιτέρω από την υποχρέωση τήρησης των όσων προβλέπονται τόσο 

στο Π.∆. 118 /2007 περί δηµοσίων προµηθειών όσο και στην ΚΥΑ 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 

2242 ή το ν. 2190/1994 περί  επιλογής προσωπικού, γ) ότι η κουλτούρα των 

οργανισµών και των απασχολούµενων σε αυτούς είναι προσανατολισµένη στις 

λειτουργίες και πολύ λιγότερο έως καθόλου στα έργα, δ) το γεγονός ότι οι οργανισµοί 

διαχειρίζονται εκτός των χρηµοτοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ και πλήθος άλλων 

έργων, απαιτώντας µάλλον εφαρµογή Portfolio Management σε όλη την έκταση του 
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οργανισµού και όχι απλά τήρηση κάποιων διαδικασιών και αρχών Project 

Management σε µεµονωµένα έργα,  και ε) το γεγονός ότι τα ειδικά εκπαιδευµένα 

άτοµα σε θέµατα διαχείρισης έργων αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησης 

των έργων και, κατά συνέπεια, τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισµών, και όχι η 

µηχανική τήρηση των διαδικασιών. 

Ούτως ή άλλως, οι διαδικασίες θα έπρεπε να εφαρµόζονται από ειδικά 

εκπαιδευµένους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων 

(project manager) (Γιώτης Θ., 2008), κάτι το οποίο από µόνο του επίσης δεν 

εξασφαλίζει επιτυχία στα έργα, κάνουν όµως την ποιοτική διαφορά στην υλοποίηση 

τους, και καθιστούν δυνατή τη µετάβαση από τη ∆ιαχείριση στη ∆ιοίκηση Έργων 

(Ρουµπούτσου Α., 2009). Πάντως οι διεθνείς οργανισµοί διαχείρισης έργων (PMI, 

IPMA) πιστοποιούν τη διαχειριστική ικανότητα ατόµων παρέχοντας τους 

«πιστοποιητικά» κατόπιν σχετικών εξετάσεων και βάση της επαγγελµατικής τους 

εµπειρίας στη διαχείριση έργων (Βιθυνός Γ., 2009).    

Όλα τα παραπάνω προδικάζουν άραγε στην αποτυχία υλοποίησης επιτυχηµένων 

έργων σε όρους Project Management (εντός των περιορισµών κόστους, χρόνου, 

προδιαγραφών) παρά την απόκτηση του Πιστοποιητικού ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ; 

 

3.4 Σύγχρονα Συστήµατα Οργάνωσης του ∆ηµόσιου Τοµέα (υπηρεσίες 

δηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ) 

Συστήµατα αυτόνοµα αλλά και συµπληρωµατικά των ανωτέρω αποτελούν άλλα δύο 

συστήµατα που βασίζονται στις αρχές της ∆ιοίκησης βάσει Στόχων και της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας τα οποία ήδη, το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, στην προσπάθεια του για αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κύριου 

δηµόσιου τοµέα (υπηρεσίες δηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ), υιοθέτησε.    

 

3.4.1.  Σύστηµα ∆ιοίκησης µε Στόχους 

Το πρώτο, αφορά το σύστηµα που περιγράφεται στο νόµο Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 

Α’/11.2.2004) περί «Καθιέρωσης Συστήµατος ∆ιοίκησης µε Στόχους».  Ως ∆ιοίκηση 

µε Στόχους «ορίζεται η διαδικασία προσδιορισµού σαφών σκοπών, επιδιώξεων και 

επιδόσεων από τα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και η εν συνεχεία 
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καθοδική διάχυση τους, υπό µορφή εξειδικευµένων δράσεων, σε κάθε κατώτερο 

ιεραρχικό επίπεδο».   Σε κάθε επίπεδο, οι προϊστάµενοι και υφιστάµενοι δεσµεύονται 

σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών και την επίτευξη 

συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και 

δεικτών αποδοτικότητας, όπου υπάρχουν.    Επιπλέον, µε το νόµο αυτό καθιερώνεται 

η µέτρηση της αποδοτικότητας (µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων από τις δράσεις 

της ∆ιοίκησης µε δεδοµένους πόρους) και αποτελεσµατικότητας (επίτευξη 

συγκεκριµένων και προκαθορισµένων στόχων) της ∆ιοίκησης χρησιµοποιώντας 

γενικούς δείκτες όπως χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών, ποσοστό 

ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, 

κόστος διαχείρισης, ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και ειδικούς 

δείκτες που αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών της εκάστοτε 

υπηρεσίας. 

Η διαδικασία καθορισµού των στόχων  η οποία περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ∆∆Α, ∆εκ. 2005 & ∆εκ. 2006), βρίσκεται σε 

αντιστοιχία των όσων προβλέπονται για τη σύνταξη των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών σχεδίων των ∆.Ε.Κ.Ο. στα πλαίσια του ν. 3429/2007, όπως 

αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  Η εξειδίκευση των 

στρατηγικών σκοπών σε επιχειρησιακούς στόχους αρχικά και στη συνέχεια σε 

προγράµµατα δράσης, είναι συνάρτηση της ιεραρχικής διάρθρωσης της οργανωτικής 

δοµής κάθε φορέα  Η προσέγγιση καθορισµού και εξειδίκευσης στόχων είναι «από 

την κορυφή προς τη βάση», µε τον υπουργό ή τον εκάστοτε υπεύθυνο του φορέα να 

θέτει τους στρατηγικούς στόχους τους οποίους και κατανέµει σε κάθε υφιστάµενη 

υπηρεσία / διεύθυνση, ενώ στη συνέχεια οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται ανά 

διεύθυνση και τελικά ανά τµήµα και υπάλληλο, λαµβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, 

γνώσεις και εµπειρίες του καθενός.  Τόσο ο καθορισµός των στόχων ανά διεύθυνση 

όσο και ανά τµήµα γίνεται πάντα µε την συνεργασία και συµφωνία προϊσταµένων και 

υφισταµένων.  

 Κατά τη διαδικασία καθορισµού του κάθε επιµέρους στόχου η σχετική εγκύκλιος 

προβλέπει ότι πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα µεταξύ 

των οποίων περιλαµβάνονται τόσο η ενηµέρωση και δυνατότητα των µετόχων να 

εκφράσουν την άποψη τους, όσο και η εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων 

για την επίτευξή του  όπως δαπάνες, υλικά µέσα, ανθρώπινοι πόροι, τεχνική 
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υποστήριξη, εξωτερικές συνεργασίες, αντικείµενα που καλύπτουν πολλά σηµεία των 

βασικών αρχών του project management.  

Ειδικότερα, για µια επιτυχηµένη στοχοθεσία, οι στόχοι που περιγράφονται στα 

προγράµµατα δράσης πρέπει να:  

• Ιεραρχούν τις  επιδιώξεις, προσδιορίζοντας τις κρίσιµες και καίριες 

δραστηριότητες 

• ∆ιαφοροποιούνται σε επιµέρους στόχους 

• Προσδιορίζουν τους κύριους και εναλλακτικούς τρόπους δράσης καθώς και 

να κατανέµουν τις ευθύνες και αρµοδιότητες ανά οργανική µονάδα και 

υπάλληλο 

• Περιγράφουν τις συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των εξειδικευµένων 

δραστηριοτήτων  

• Υπολογίζουν και εξασφαλίζουν τους απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινο 

δυναµικό, οικονοµικές δαπάνες κλπ)  

• Καθορίζουν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκπλήρωσης των στόχων 

Η διαδικασία υλοποίησης των στόχων κινείται «από τη βάση προς την κορυφή» µε 

τους υφιστάµενους να λειτουργούν µε σχετική αυτονοµία, (αποκέντρωση και 

εκχώρηση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων και ευθυνών) για την επίτευξη των στόχων 

που τους έχουν ανατεθεί.  Απαραίτητη ενέργεια στα πλαίσια εφαρµογής του 

συγκεκριµένου µοντέλου διοίκησης είναι ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των 

στόχων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να αποφασίζεται είτε ο 

επανακαθορισµός τους είτε βελτιωτικές ενέργειες.   

Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την εφαρµογή Στοχοθεσίας σε ορισµένες υπηρεσίες 

κατέδειξε την τάση των υπηρεσιών να περιορίζουν την αναζήτηση των στόχων τους 

στο επίπεδο των συνήθων δραστηριοτήτων και διαδικασιών τους αντί σε στόχους που 

αποβλέπουν στην ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων (Υπ. Εσωτερικών, Νοέµβριος 2007).  

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών η στοχοθεσία κάθε υπηρεσίας θα 

πρέπει να περιλαµβάνει πολιτικές και δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών 

και την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και της κακοδιαχείρισης όπως: άρση 

επικαλύψεων, περιορισµός συναρµοδιοτήτων, απλούστευση διαδικασιών, ανάπτυξη 
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πολιτικών για µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, διεξαγωγή µετρήσεων 

αποτελεσµατικότητας & αποδοτικότητας, εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης, εφαρµογή νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης κ.α.  

 

3.4.2. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 

Το δεύτερο αφορά το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) (Common Assessment 

Framework (CAF)), το οποίο σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆ΙΠΑ/Φ. 1/6-4-2005 του 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, υποχρεούνται να 

εφαρµόζουν οι δηµόσιοι οργανισµοί . 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) συντάχθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας 

µεταξύ των υπουργείων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 

προσπάθεια να εισαχθούν οι αρχές ∆ιοίκησης Ποιότητας στους δηµόσιους 

οργανισµούς της Ε.Ε. µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους (Wikipedia, 

ΥΠΕΣ∆∆Α /ΓΓ∆∆ & Η.∆., 2007).  Αποτελεί ένα εύχρηστο, χρήσιµο  και µε χαµηλό 

κόστος  εργαλείο ∆ιοίκησης  Ολικής Ποιότητας  για την αυτό-αξιολόγηση  των 

επιδόσεων των δηµοσίων οργανώσεων (ΥΠΕΣ∆∆Α, Απρίλιος 2007).   

Θεµελιώνεται στις βασικές έννοιες και αξίες που συνθέτουν τη διοικητική αριστεία, 

όπως αυτή έχει αποτυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας (European Fund 

Quality Management – EFQM), και ειδικότερα στον προσανατολισµό στα 

αποτελέσµατα, την εξυπηρέτηση του πελάτη, στην ηγεσία και στην αξιοπιστία της 

στοχοθεσίας, στη διοίκηση µέσω διαδικασιών και πραγµατικών δεδοµένων, στη 

συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού, στη συνεχή βελτίωση και καινοτοµία, στις 

αµοιβαία επωφελείς συνεργασίες και στη συλλογική κοινωνική ευθύνη (ΥΠΕΣ∆∆Α 

/ΓΓ∆∆ & Η.∆. (2007). 

Το ΚΠΑ µπορεί να εφαρµοστεί στο σύνολο των δηµοσίων οργανώσεων ανεξάρτητα 

από επίπεδο λειτουργίας σε εθνικό/οµοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο εύρος συνθηκών όπως π.χ. ως µέρος 

ενός συστηµατικού προγράµµατος µεταρρύθµισης ή ως βάση στοχευµένων 

διοικητικών βελτιώσεων στο δηµόσιο τοµέα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, και ειδικά σε 

πολύ µεγάλες οργανώσεις, µια αυτό-αξιολόγηση µπορεί επίσης να λάβει χώρα σε 
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έναν τοµέα της οργάνωσης π.χ. σε ένα επιλεγµένο τµήµα ή διεύθυνση ή γενική 

διεύθυνση.  

Για την επιτυχηµένη εφαρµογή  του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε µια υπηρεσία  

απαιτείται να ακολουθηθούν τα παρακάτω  στάδια (ΥΠΕΣ∆∆Α, Απρίλιος 2007) :   

1
ο
  Στάδιο : Πολιτική Απόφαση – ∆έσµευση  

2
ο
  Στάδιο : Συγκρότηση Οµάδας Αυτοαξιολόγησης   

3
ο
 Στάδιο : Συλλογή και Ανάλυση ∆εδοµένων  

4
ο
 Στάδιο : Σύνταξη  Έκθεσης  Αυτοαξιολόγησης  

Ειδικότερα, το µοντέλο ΚΠΑ, αξιολογεί τη λειτουργία των δηµόσιων οργανισµών 

βάσει εννέα κριτηρίων  που αναφέρονται σε: Ηγεσία, Στρατηγική και 

Προγραµµατισµό, Ανθρώπινο δυναµικό, Συνεργασίες και Πόρους, ∆ιαδικασίες και 

Αλλαγές, καθώς και στα αποτελέσµατα τα οποία είναι προσανατολισµένα στον 

πολίτη/πελάτη, το ανθρώπινο δυναµικό, την κοινωνία, και στα κύρια αποτελέσµατα 

(βαθµός επίτευξης των στόχων). 

Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο περιεχόµενο του εκάστοτε κριτηρίου.  

Κριτήριο 1. Ηγεσία 

Ο τρόπος µε τον οποίο οι επικεφαλής και οι διοικητές διαµορφώνουν την 

αποστολή µιας δηµόσιας οργάνωσης, διευκολύνουν την επίτευξή της και 

συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση του οράµατος, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη 

των απαιτούµενων αξιών και συµµετέχουν προσωπικά στην εξασφάλιση της 

ανάπτυξης και της υλοποίησης του συστήµατος διοίκησης της οργάνωσης. 

Κριτήριο 2. Στρατηγική και Προγραµµατισµός 

Ο τρόπος µε τον οποίο η οργάνωση υλοποιεί  την αποστολή της µέσω µιας 

συγκεκριµένης στρατηγικής προσανατολισµένης προς τις οµάδες συµφερόντων 

και υποστηριζόµενη από τις αναγκαίες δηµόσιες πολιτικές, προγράµµατα, 

σκοπούς, στόχους και διαδικασίες. 

Κριτήριο 3. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Ο τρόπος µε τον οποίο η οργάνωση διαχειρίζεται, αναπτύσσει, απελευθερώνει τις 

γνώσεις και  όλες τις δυνατότητες του προσωπικού της σε επίπεδο ατόµου, 

οµάδας και υπηρεσίας, και σχεδιάζει τις δράσεις αυτές προκειµένου να 



MBA Executive, ∆ιπλωµατική Εργασία: «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ∆ΕΚΟ µέσω Έργων». 

Αφροδίτη Τ. Ζούρλα 61 

υποστηρίξει την πολιτική, τη στρατηγική της και την αποτελεσµατική λειτουργία 

του προσωπικού της. 

Κριτήριο 4. Εξωτερικές Συνεργασίες και Πόροι 

Ο τρόπος µε τον οποίο η οργάνωση σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις εξωτερικές της 

συνεργασίες και τους εσωτερικούς πόρους της προκειµένου να υποστηρίξει την 

πολιτική και στρατηγική της και την αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών 

της. 

Κριτήριο 5. ∆ιοίκηση ∆ιαδικασιών και Αλλαγών 

Ο τρόπος µε τον οποίο η οργάνωση διαχειρίζεται, βελτιώνει και αναπτύσσει τις 

διαδικασίες της για να διαµορφώσει καινοτοµίες και να υποστηρίξει την πολιτική 

και τη στρατηγική της και ταυτόχρονα να ικανοποιεί τους πελάτες-πολίτες και να 

βελτιώνει την αξία της για αυτούς και τους άλλους µετόχους. 

Κριτήριο 6. Αποτελέσµατα προσανατολισµένα προς τον πελάτη-πολίτη 

Τα αποτελέσµατα που πετυχαίνει η δηµόσια οργάνωση σχετικά µε την 

ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών της πελατών. 

Κριτήριο 7. Αποτελέσµατα για το ανθρώπινο δυναµικό 

Τα αποτελέσµατα τα οποία επιτυγχάνει η δηµόσια οργάνωση σε σχέση µε την 

ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της. 

Κριτήριο 8: Αποτελέσµατα σχετικά µε την Κοινωνία 

Τι επιτυγχάνει η δηµόσια οργάνωση για την ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινωνίας γενικότερα (ανάλογα µε την 

περίπτωση). Αυτό περιλαµβάνει τον τρόπο θεώρησης από τη δηµόσια οργάνωση της 

ποιότητας ζωής του περιβάλλοντος και της διατήρησης των παγκόσµιων πόρων όπως 

επίσης και τα εσωτερικά µέτρα της οργάνωσης για την αποτελεσµατικότητά της. 

Επίσης, συµπεριλαµβάνονται οι σχέσεις της µε τις άλλες δηµόσιες αρχές και φορείς 

οι οποίοι επηρεάζουν και ρυθµίζουν την επιχειρησιακή της λειτουργία. 

Κριτήριο 9. Κύρια Αποτελέσµατα 

Τι επιτυγχάνει η δηµόσια οργάνωση σε σχέση µε τη θεσµοθετηµένη εντολή της και 

τους προκαθορισµένους στόχους της καθώς και µε την ικανοποίηση των αναγκών και 
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των προσδοκιών όσων έχουν οικονοµικό συµφέρον από αυτήν ή όσων άλλων 

συµµετέχουν στη δηµόσια οργάνωση. 

Παρά το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση αντιλαµβάνεται την δυσκολία εφαρµογής 

του ΚΠΑ στους δηµόσιους οργανισµούς (ΥΠΕΣ∆∆Α /ΓΓ∆∆ & Η.∆. 2007),  

εντούτοις, προφανώς υποτιµώντας το αντίκτυπο της µη εύκολης ή και αδυναµίας 

κατανόησης των αλλαγών, προσπαθεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µέσα από τις 

εγκυκλίους.   Αν κάποιος δει την εφαρµογή του ΚΠΑ µεµονωµένα, τότε µπορεί να 

ισχυρισθεί  ότι αποτελεί µια περίπτωση όπου απαιτείται η συµπλήρωση κάποιων 

εντύπων, χωρίς να έχει προηγουµένως διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα κατάλληλων 

πόρων της εκάστοτε υπηρεσίας (κύρια εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό), χωρίς να 

έχει γίνει κατανοµή και ανάθεση αρµοδιοτήτων σε βάθος, αλλά και χωρίς να 

απαιτείται προγραµµατισµός και διαχείριση πόρων βάσει χρονοδιαγράµµατος, (µε µια 

λέξη διαχείριση πόρων – organization - σε όρους project management) ώστε να 

επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα εντός χρόνου, επιτρεπόµενου κόστους και 

πληρώντας συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια.  Αν όµως θεωρήσει τα δύο συστήµατα 

αλληλοσυµπληρούµενα, τότε κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει παρά µόνο στο 

κοµµάτι της διαθεσιµότητας των κατάλληλων πόρων και της τυχόν υπέρ-

απασχόλησης κάποιων πόρων αν ληφθούν υπόψη όλες οι παράλληλες υποχρεώσεις 

και αρµοδιότητες, γεγονός που ενισχύει την απαίτηση για τη χρήση εργαλείων Project 

Management ή την εφαρµογή ∆ιοίκησης µέσω Έργων (Project-based Management).  
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4. Εφαρµογή της ∆ιοίκησης µέσω Έργων στο Κέντρο Ελληνικής 

Γούνας Α.Ε.  (ΚΕΓ) – Μια εναλλακτική πρόταση. 

Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, διαφαίνεται ότι οι 

δηµόσιες επιχειρήσεις, των οποίων οι διοικήσεις τοποθετούνται  µε πολιτικά 

κριτήρια, δεν δύνανται να συντάσσουν σταθερό πρόγραµµα δράσης, ούτε και εφικτό 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, να προγραµµατίζουν τη διαθεσιµότητα των 

απαιτούµενων πόρων ούτε και να προβαίνουν σε οργανωµένη διαχείριση αυτών, 

καθώς, είτε εξαρτώνται από την κεντρική διοίκηση για τις εγκρίσεις των 

προγραµµάτων δράσης τους αλλά και τη ροή των χρηµατοδοτήσεων, είτε γιατί, στο 

όνοµα της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, υποχρεούνται να εφαρµόζουν 

διάφορους νόµους και κανονισµούς, είτε τέλος, γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν 

εφαρµόζουν τα κατάλληλα εργαλεία.   

Παρά τις τελευταίες προσπάθειες εισαγωγής – εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων  και 

εργαλείων οργάνωσης και διοίκησης όπως αρχές ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στον 

κύριο δηµόσιο τοµέα, αλλά και αρχές ∆ιοίκησης Έργων στις δηµόσιες επιχειρήσεις 

που υλοποιούν δηµόσια έργα, τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα δεν είναι 

ικανοποιητικά.  Ξεκάθαρη ένδειξη αποτελεί το γεγονός της απλοποίησης (και τελικά 

κατάργησης) των ελάχιστων απαιτήσεων και προϋποθέσεων που έπρεπε να τηρούν οι 

φορείς που επιθυµούσαν να πάρουν το πιστοποιητικό διαχείρισης επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς ήταν µόλις 300 επιχειρήσεις – οργανισµοί που 

κατέθεσαν σχετική αίτηση, αριθµός πολύ µικρός και, κυρίως, από τις οποίες 

απουσίαζε σηµαντικός αριθµός δηµόσιων υπηρεσιών (Χιώτης Τ. , 2009), 

Γενικότερα, είναι γνωστό ότι τα δηµόσια έργα στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από 

ασαφείς προδιαγραφές, υπερβάσεις κόστους, καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράµµατα, 

χαµηλή ποιότητα, χωρίς να εφαρµόζεται ανάλυση ενδιαφερόµενων µερών 

(stakeholder analysis) και φυσικά ούτε ∆ιοίκηση Έργων ή Προγραµµάτων (Project ή 

Program Management).  Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο ∆.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου 

∆ιοίκησης Έργων (PMI-GREECE) κ. Γιώτη Θεοφάνη,  η δυνατότητα να 

εφαρµοσθούν βασικές αρχές του  Project Management µε τις υπάρχουσες συνθήκες 

στο δηµόσιο στην Ελλάδα εµφανίζεται να «έχει ακόµη µεγάλο δρόµο να διανύσει»  

(Γιώτης Θ. 2008). 
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Αντίθετα, σε άλλες χώρες όπως στην Ινδία για παράδειγµα, όλα τα έργα του 

δηµόσιου τοµέα αντιµετωπίζονται µε τις σύγχρονες αρχές του Project Management.  

Σύµφωνα µε τον Dr. Kamal, τον προηγούµενο πρόεδρο της Ινδίας (11ος), και έναν 

από τους καλύτερους senior program managers στη χώρα του, «Τα επιτυχηµένα έργα 

είναι σκοπός όλων των Project Managers. Έχω προτείνει όλα τα κυβερνητικά έργα να 

αντιµετωπίζονται ως mission mode projects. Σκοπός µου είναι να µεταµορφώσω την 

ΙΝ∆ΙΑ σε ανεπτυγµένη χώρα µέχρι το 2020!» (Γιώτης Θ. 2008).   

Με δεδοµένο ότι η µεγάλη επιτυχία εφαρµογής των αρχών και τεχνικών που 

προτείνει η ∆ιοίκηση Έργων οδήγησε στην υιοθέτηση και εφαρµογή τους από κάθε 

είδους επιχειρήσεις και οργανισµούς, του ιδιωτικού αλλά και του δηµόσιου τοµέα, 

κύρια του εξωτερικού, και έχοντας εξετάσει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο της 

προσέγγισης αυτής όσο και το νοµικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ΕΚΟ, 

στη συνέχεια εξετάζεται το πλαίσιο εφαρµογής των αρχών και τεχνικών της 

∆ιοίκησης µέσω Έργων προκειµένου µια συγκεκριµένη επιχείρηση ∆ΕΚΟ, το Κέντρο 

Ελληνικής Γούνας Α.Ε., να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσµατικά 

επιτυγχάνοντας τους στόχους του και επιτελώντας καλύτερα την αποστολή του. 

Όπως αναφέρθηκε στο 2
ο
 κεφάλαιο, η εισαγωγή της ∆ιοίκησης µέσω Έργων σε έναν 

οργανισµό µπορεί να γίνει:  

• Είτε σε ένα υβριδικό περιβάλλον, όπου έργα και λειτουργίες 

πραγµατοποιούνται δίπλα – δίπλα, παράλληλα (along side) 

• Είτε σε ένα καθαρά περιβάλλον έργων (έργο-κεντρικό), όπου όλες οι εργασίες 

του οργανισµού διαχειρίζονται σαν έργα (αντιµετωπίζονται µέσω έργων) 

Σε έναν οργανισµό όπως το ΚΕΓ που σήµερα είναι οργανωµένο µε τον παραδοσιακό 

τρόπο βάσει λειτουργιών, παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

δραστηριοτήτων του έχει τυπικά ή ουσιαστικά χαρακτηριστικά έργων, και 

λαµβάνοντας υπ’ όψη το δηµόσιο χαρακτήρα του και την υποχρέωση να εφαρµόζει 

τις διατάξεις συγκεκριµένων νόµων και κανονισµών, η υιοθέτηση των αρχών και των 

µεθόδων της ∆ιοίκησης µέσω Έργων ενδείκνυται να  γίνει σε υβριδικό περιβάλλον 

όπου θα συνυπάρχουν οι λειτουργίες µε τα έργα.   

Οι µεταβολές  που υφίσταται ένας οργανισµός υιοθετώντας την προσέγγιση της 

∆ιοίκησης µέσω έργων και µεταβαίνοντας από τη λειτουργική µορφή οργάνωσης 
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(functional) σε δοµή υβριδική τύπου matrix, όπου έργα και λειτουργίες συνυπάρχουν, 

αφορούν : 

• Την οργανωτική δοµή διοίκησης (Management structure, Organization - O) 

• Τη ζωή των εργαζοµένων της (working life of People employed – P) 

• Τα συστήµατα και τις διαδικασίες διοίκησης (management Systems and 

procedures for running the business – S) 

Προκειµένου να προτείνουµε τις ενέργειες ή τις συµπεριφορές που θα πρέπει να 

υιοθετήσει το ΚΕΓ εφαρµόζοντας κατά τη λειτουργία του την µέθοδο της ∆ιοίκησης 

µέσω έργων, παρουσιάζουµε αρχικά την υφιστάµενη κατάσταση στα υπό εξέταση 

πεδία, έτσι όπως αποτυπώνεται στα επίσηµα έντυπα της εταιρείας (το επιχειρησιακό 

της πρόγραµµα καθώς και τα υπό εφαρµογή συστήµατα διαχείρισης) και έτσι όπως 

έγινε αντιληπτή από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν.  Οι συνεντεύξεις, οι 

οποίες είχαν τη µορφή της δοµηµένης συνέντευξης, πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο 

της εταιρείας και απευθύνθηκαν στον εκπρόσωπο της διοίκησης ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, τα ανώτερα στελέχη (2 διευθυντές) και πέντε τυχαία επιλεγµένους 

εργαζόµενους, µόνιµους (2) και συµβασιούχους (3).  Αφορούσαν τόσο τα εν λόγω 

πεδία όσο και τα κύρια σηµεία που, σύµφωνα µε τη θεωρία έτσι όπως αναπτύχθηκε 

στο 2
ο
 κεφάλαιο, αποτελούν σηµεία κλειδιά κατά την υλοποίηση ενός έργου ώστε να 

καταστεί επιτυχηµένο.  Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην παρουσία και το ρόλο που 

διαδραµατίζουν στην εταιρεία οι έννοιες ∆ιοίκηση, Πόροι (προσωπικό και 

χρηµατοδοτήσεις), Συστήµατα και ∆ιαδικασίες, Έλεγχος και Παρακολούθηση, 

Επικοινωνία, καθώς και ∆ιαχείριση Κινδύνου.    

∆εδοµένης της ανάγκης να αντιµετωπιστούν οι δραστηριότητες του ΚΕΓ ως έργα, 

παράλληλα εξετάζεται η συµµετοχή και ο ρόλος των έργων στο επιχειρησιακό σχέδιο 

της εταιρείας. 

 

4.1  Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης στο  Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. 

(ΚΕΓ) 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται αρχικά η υφιστάµενη κατάσταση στο  Κέντρο 

Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ).  Μετά από µια σύντοµη παρουσίαση της ταυτότητας του 

ΚΕΓ, των µέχρι σήµερα δραστηριοτήτων που ανέπτυξε και του ισχύοντος 

επιχειρησιακού του σχεδίου για τα έτη 2009 - 2011, περιγράφεται η σηµερινή εικόνα 
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των πεδίων εκείνων τα οποία υφίστανται τις βασικές µεταβολές κατά την εφαρµογή 

της διοίκησης µέσω έργων, δηλαδή παρουσιάζονται η οργανωτική δοµή, τα 

εφαρµοζόµενα συστήµατα και διαδικασίες καθώς και θέµατα που αφορούν στο 

ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας.   

 

4.1.1  Ταυτότητα  Κέντρου Ελληνικής Γούνας ΚΕΓ 

 Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας (Κ.Ε.Γ.) Α.Ε.  θυγατρική του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., 

αποτελεί σήµερα µια ∆ηµόσια Επιχείρηση και Οργανισµό (∆ΕΚΟ), και 

λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3429/2005.  Ιδρύθηκε το 1990 µε 

την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, από τον 

ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί τον µεγαλοµέτοχο του.   

 Η έδρα του βρίσκεται στην Καστοριά. 

 Στο µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχουν τοπικοί φορείς της γούνας (Οµοσπονδία 

Γούνας, Σύνδεσµοι Γουνοποιών Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Σιάτιστας, 

Σύνδεσµος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων), οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

Καστοριάς και Κοζάνης, οι ∆ήµοι Καστοριάς και Σιάτιστας, το Επιµελητήριο 

Καστοριάς και µια εταιρεία λαϊκής βάσης (Ε.∆Η.ΚΑ Α.Ε.). 

 Αποστολή του Κ.Ε.Γ. είναι η συµβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής 

Γουνοποιίας, παρέχοντας ειδική επιστηµονική γνώση και υποστήριξη στις 

εταιρίες του κλάδου. 

 Ο κύριος σκοπός του είναι η δυναµική του ανάπτυξη µέσα από τη συνεχή παροχή 

υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που στόχο έχουν τη διαρκή 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, τον οργανωτικό εκσυγχρονισµό τους, 

λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία και αξία του κλάδου για την οικονοµία της ∆. 

Μακεδονίας 

 Η λειτουργία του ΚΕΓ επιτυγχάνεται κυρίως µέσω των προγραµµάτων που 

υλοποιεί ανταποδοτικά 

 Πελάτες του ΚΕΓ (αποδέκτες των παρεχόµενων υπηρεσιών για θέµατα του 

κλάδου) είναι: Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργεία, Οργανισµοί ΟΤΑ και 

Λοιποί Οργανισµοί, Επιχειρήσεις και Ιδιώτες και, γενικότερα Φορείς που 

εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο. 
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4.1.2  ∆ραστηριότητες ΚΕΓ 

Το ΚΕΓ προκειµένου να εκπληρώσει την αποστολή του πραγµατοποιεί µια σειρά από 

σηµαντικές δραστηριότητες, όπως: 

 Συνάπτει συνεργασίες µε δηµόσιους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις 

και χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε στόχο την ανάπτυξη του κλάδου  

 ∆ιενεργεί έρευνες αγορών και µελέτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 Οργανώνει συναντήσεις επιχειρηµατιών από διάφορες χώρες για την ανάπτυξη 

συνεργασιών µεταξύ αυτών  

 Αναλαµβάνει δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προβολή και προώθηση των 

προϊόντων του κλάδου 

 ∆ιοργανώνει σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους 

απασχολούµενους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου 

 Συµµετέχει ή και συντονίζει  ερευνητικά προγράµµατα στοχεύοντας στην 

προσανατολισµένη βιοµηχανική έρευνα και στην καινοτοµία τεχνολογιών  για τη 

δυνατότητα εφαρµογής τους από τον γουνοποιητικό κλάδο 

 Στηρίζει και προωθεί δράσεις για τον σχεδιασµό καινοτόµων προϊόντων γούνας  

Μια σύντοµη µατιά στο έργο του Κέντρου Ελληνικής Γούνας αρκεί να µας πείσει για 

το πολυσχιδές αντικείµενο δραστηριοτήτων του, το οποίο αφορά στην υλοποίηση 

έργων στα πλαίσια διαφόρων εθνικών (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανίας, 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆. Μακεδονίας, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων) ή κοινοτικών προγραµµάτων (ADAPT,  NOW, LEADER II , LEADER 

+ , INTERREG III, E Q U A L, EUREKA).    

Το Κ.Ε.Γ.  δεν προσφέρει επί αντιτίµου σταθερές υπηρεσίες στον κλάδο, αλλά, 

αντίθετα, αναλαµβάνει δράσεις οι οποίες σύµφωνα µε την εκάστοτε διοίκηση 

συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση της αποστολής του!!!!  Επιπλέον, 

αναλαµβάνει περαιτέρω δράσεις οι οποίες µπορούν να του εξασφαλίζουν χρήµατα για 

την συνέχιση λειτουργίας του….  

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι  κατά την διάρκεια των ετών 1990-2008 υλοποίησε µια 

σειρά δράσεων που περιελάµβαναν: 
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1. Περισσότερες από 30 έρευνες αγορών και  Μελέτες που αφορούν τον κλάδο  

2. Ενέργειες προβολής και προώθησης των προϊόντων του κλάδου όπως: 

• συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού  

• οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων προβολής – δειγµατισµοί – εκθέσεων στο 

εξωτερικό (Κίεβο, Μόσχα, Βουδαπέστη, Dalian), 

• οργάνωση διεθνών συναντήσεων επιχειρηµατιών, και συµµετοχή σε 

διερευνητικές αποστολές 

• συνεργασία µε διεθνείς φορείς προώθησης ειδών γούνας (Saga Services) 

• έκδοση & εκτύπωση διαφηµιστικών – ενηµερωτικών εντύπων,  

• έκδοση για δύο χρόνια µιας δίγλωσσης µηνιαίας εφηµερίδας  

• έκδοση δυο ετήσιων καταλόγων– περιοδικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων  

• παραγωγή τηλεοπτικών σποτ, βιντεοκασετών και cd  

3. Ενέργειες χρήσης νέων τεχνολογιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

κλάδου, όπως: 

• ίδρυση κόµβου Internet στην Καστοριά και Σιάτιστα,  

• δηµιουργία ιστοσελίδας για τον κλάδο 

• εγκατάσταση και ανάπτυξη ειδικού software για τη δηµιουργία και λειτουργία 

τράπεζας πληροφοριών για τον κλάδο της γούνας,  

• δηµιουργία ενηµερωµένου µητρώου γουνοποιητικών επιχειρήσεων  

4. Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ενδιαφερόµενου κοινού, 

όπως : 

• περισσότερες από 40 ενηµερωτικές ηµερίδες για θέµατα του κλάδου  

• ένα διεθνές επιστηµονικό συνέδριο γούνας. 

 

Επίσης, προέβη σε δράσεις : 

5. για την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών γουναρικών όπως :  
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• δηµιουργία και διαπίστευση εργαστηρίου δοκιµών αρχικά κατά ΕΝ 45001, 

και στη συνέχεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 προκειµένου να 

πραγµατοποιεί επτά φυσικοµηχανικές και χηµικές δοκιµές. (Αρ. 

Πιστοποιητικού ∆ιαπίστευσης No 22) 

• δηµιουργία Φορέα Πιστοποίησης προϊόντων γούνας ο οποίος ήταν 

οργανωµένος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 45011 “ Γενικές απαιτήσεις για 

φορείς που λειτουργούν συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων”,  

• δηµιουργία προϋποθέσεων για  την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του 

Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων Γούνας (ΕΝ 45011) προκειµένου να 

πιστοποιεί και την α’ ύλη παραγωγής γούνας 

• δηµιουργία προϋποθέσεων για τη δηµιουργία Φορέα Πιστοποίησης 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 

EN 45012 αρχικά και στη συνέχεια σύµφωνα µε το ISO 17021  προκειµένου 

να πιστοποιεί κατά ISO 9001 τις µεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου 

6. για την ανάπτυξη της ελληνικής µόδας στα γουναρικά   

• ίδρυση κέντρου σχεδιασµού γουναρικών (F.A.D.) 

• εφαρµογή συστήµατος cad (σχεδιασµός παραγωγή πατρόν µε Η/Υ)  

• δηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης µοντέλων – πατρόν. 

7. για την ανάπτυξη της εκτροφής γουνοφόρων ζώων  

• διαχείριση προγράµµατος για τον  εκσυγχρονισµό υπαρχόντων εκτροφείων 

γουνοφόρων ζώων και την κατασκευή παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για 

γουνοφόρα ζώα  

8. για την αναβάθµιση του εργατικού δυναµικού του κλάδου  

• Ίδρυση τράπεζας πληροφοριών µε όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες για το 

εργατικό δυναµικό του Ελληνικού κλάδου  γουνοποιίας.  

• Συλλογή δεδοµένων για τις ανάγκες κατάρτισης. Καταγραφή της υπάρχουσας 

τεχνογνωσίας και των ελλείψεων προσόντων του εργατικού δυναµικού του 

κλάδου της γουνοποιίας.  
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• Σχεδιασµός των σεµιναρίων αναβάθµισης και επανεκπαίδευσης  των 

απασχολουµένων στον κλάδο της γουνοποιίας στην Ελλάδα. Ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών πακέτων-µεθοδολογίας-εκπαιδευτικού υλικού για σεµινάρια 

κατάρτισης. 

• Υλοποίηση περισσότερων από 50 σεµινάρια κατάρτισης ανέργων  

9. για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας  

• ∆ράσεις για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης γυναικών 

• Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης γυναικών 

• Υλοποίηση σεµιναρίων γουνοποιών 

 

4.1.3  Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο ΚΕΓ 

 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του Κέντρου Ελληνικής Γούνας για τα έτη 2009-2011  

αποτελεί συνέχεια του πλάνου ανάπτυξης και εξυγίανσης της εταιρείας όπως αυτό 

διαµορφώθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής - πολιτικής του και του σχεδίου 

αξιοποίησης των πόρων του από τα προηγούµενα έτη. 

Σηµερινό όραµα του ΚΕΓ ΑΕ είναι να αποτελέσει ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο 

το οποίο θα εξελιχθεί σε σηµείο αναφοράς της Ελλάδας στοχεύοντας σε  βελτίωση 

και ανάπτυξη του κλάδου της γουνοποιίας µέσα από τη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που υποστηρίζει. 

Η κύρια πηγή εσόδων του ΚΕΓ και ταυτόχρονα η πηγή χρηµατοδότησης των 

αναπτυξιακών δράσεων και καινοτόµων λύσεων προς όφελος των Γουνοποιητικών 

επιχειρήσεων είναι η υλοποίηση Κοινοτικών & Εθνικών Προγραµµάτων.   

Ως εκ τούτου η επίτευξη των  επιχειρησιακών στόχων  του ΚΕΓ για το διάστηµα 

2009-2011 όπως αυτοί διαµορφώνονται στα πλαίσια των στρατηγικών του που 

αναφέρονται παρακάτω, «θα καταστεί δυνατή µέσα από τη σταθερή και συνεχή ροή 

χρηµατοδότησης τόσο των ήδη υλοποιούµενων όσο και των προς υλοποίηση 

προγραµµάτων όπως EUREKA, και ‘ΚΕΓ Α.Ε. Πρόγραµµα Αναπτυξιακών 

∆ραστηριοτήτων’». 
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Οι στρατηγικές κατευθύνσεις - άξονες οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο δηµιουργίας 

των επιχειρησιακών στόχων του Κ.Ε.Γ. ΑΕ καθώς και οι επιµέρους δράσεις οι οποίες 

συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

����  1.  Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την «Ενίσχυση του Ανταγωνιστικού 

Χαρακτήρα του Προϊόντος της Ελληνικής Γουνοποιίας» οι επιχειρησιακοί στόχοι 

αναφέρονται σε : 

 

� Παραγωγή πιστοποιηµένων µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα προϊόντων 

γούνας 

� Καθιέρωση  λογοτύπου-σήµατος για την προβολή της Ελληνικής Γούνας 

διεθνώς. 

� Παραγωγή καινοτόµων προϊόντων γούνας σύµφωνα µε τη διεθνή µόδα  

� Βιωσιµότητα του κλάδου της Γούνας µέσω της Καθετοποίησης του κλάδου της 

Ελληνικής Γουνοποιίας 

� Ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου Γούνας  

 

Oι επιµέρους δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

επιχειρησιακών στόχων περιλαµβάνουν:  

���� Τη συνέχιση  λειτουργίας του εργαστηρίου δοκιµών του Κ.Ε.Γ. που αφορά 

την παροχή υπηρεσιών δοκιµών σε προϊόντα γούνας και την επέκταση του 

πεδίου εφαρµογής του,   

���� Την επαναδιαπίστευση του  Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων που αφορά την 

απονοµή σηµάτων ποιότητας σε έτοιµα ενδύµατα γούνας, επεκτείνοντας 

παράλληλα το πεδίο εφαρµογής του στην πιστοποίηση της γουνοποιητικής 

πρώτης ύλης 

���� Την ολοκλήρωση της σύστασης Φορέα κατά ΕΝ 17021 (πρώην 45012) 

προκειµένου  να πιστοποιούνται γουνοποιητικές επιχειρήσεις κατά ISO 

9001:2000 

� Τη διατήρηση ή/ και δηµιουργία  συνεργασιών µε επώνυµους έλληνες και 

ξένους σχεδιαστές καθώς και  
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� Τη διατήρηση ή/ και δηµιουργία  συνεργασιών µε εθνικά και  διεθνή 

ερευνητικά - σχεδιαστικά κέντρα. 

� τη σύνταξη προµελέτης και την υλοποίηση των απαιτούµενων µελετών για τη 

δηµιουργία πρότυπης φάρµας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, στα πλαίσια 

προσπάθειας για την καθετοποίηση του κλάδου γούνας  

� τη χρηµατοδότηση υφιστάµενων, πολύ µικρών επιχειρήσεων γούνας, οι 

οποίες προκειµένου να µεταβούν από το στάδιο της παραγωγής στο στάδιο 

εµπορίας, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα τους απαιτείται να προβούν 

στην υλοποίηση σειράς ενεργειών όπως: αναβάθµιση ή ανακαίνιση του χώρου 

που ασκείται η εµπορική τους δραστηριότητα, τεχνολογικό και οργανωτικό 

εκσυγχρονισµό τους, δηµιουργία εταιρικής ιστοσελίδας, απόκτηση 

πιστοποιητικών ποιότητας, εφαρµογή προωθητικών ενεργειών πωλήσεων  

 

 

���� 2.  Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την «∆ιεύρυνση Μεριδίου Αγοράς του 

Κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας » οι επιχειρησιακοί στόχοι αναφέρονται σε : 

 

� ∆υναµική Προβολή - Προώθηση του προϊόντος της Ελληνικής Γουνοποιίας   

� Επέκταση σε νέες αγορές  

 

Oι επιµέρους δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

επιχειρησιακών στόχων περιλαµβάνουν:  

 

� Την στήριξη επιχειρηµατικών αποστολών διοργανωµένων από αρµόδιους 

φορείς γούνας και τη συµµετοχή σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό και  στο  

εσωτερικό   

� Την οργάνωση εµπορικών- διερευνητικών  αποστολών στο εξωτερικό, καθώς 

και την υποστήριξη φορέων του κλάδου για την οργάνωση και συµµετοχή σε 

επιχειρηµατικές αποστολές στο εξωτερικό 

� Τη διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων – εκδηλώσεων, 

� Ενέργειες προβολής µέσω διεθνών και εθνικών έντυπων & ηλεκτρονικών 

µέσων, όπως: διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε διεθνή περιοδικά και 
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δικτυακούς τόπους, έκδοση φυλλαδίου- newsletter, έκδοση ετήσιου 

περιοδικού - καταλόγου επιχειρήσεων κ.α. 

� Σύνταξη στρατηγικού σχεδίου προβολής και προώθησης της ελληνικής 

γούνας κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισµού 

 

���� 3. Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την «Ενίσχυση του Ρόλου του ΚΕΓ ως 

Ερευνητικό Ινστιτούτο» οι επιχειρησιακοί στόχοι αναφέρονται σε : 

 

� Έρευνα για τη δηµιουργία & δυνατότητα εφαρµογής καινοτόµων συστηµάτων 

στις διαδικασίες παραγωγής του κλάδου γούνας 

� Έρευνα για αναζήτηση µεθόδων κατά τις διαδικασίες παραγωγής, δέψης, 

εκτροφής που θα συµβάλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

� Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Νέας Τεχνολογίας από τον κλάδο της 

γούνας για την προβολή και προώθηση αλλά και τις πωλήσεις.  

 

Oι επιµέρους δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

επιχειρησιακών στόχων περιλαµβάνουν την υλοποίηση των παρακάτω διακρατικών 

ερευνητικών προγραµµάτων:  

1. Fur Felt – Παραγωγή αντιστατικών – αντιτσοχικών µέσων για την κατεργασία της 

γούνας 

2. Clean Fur – Υψηλής Τεχνολογίας Παραγωγή Γούνας και ανάπτυξη καινοτόµων 

τεχνικών για στεγνό καθάρισµα φυσικών και βαµµένων δερµάτων γούνας 

3. Advanced Fur – Καινοτοµική και προηγµένη µηχανική στην κατεργασία της 

γούνας, στοχευµένη στα χηµικά 

4. Delfi – Υλοποίηση Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης για τις Εκπαιδευτικές 

∆ραστηριότητες του Κλάδου της Γούνας  

5. Defi – ∆ιαµόρφωση Επιχειρηµατικών Μοντέλων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για 

τον κλάδο της  

6. Adspis – Πλατφόρµα αυτόνοµης ψηφιακής σήµανσης µε άπειρη κλιµακοποίηση  

7. Eco Fur-breeding - Έρευνα για ολοκληρωµένο σύστηµα εγκατάστασης και 

λειτουργίας ενός φιλικού στο περιβάλλον εκτροφείου γουνοφόρων ζώων 
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8. Fur Mic - Καινοτόµες τεχνολογίες δέψης γούνας µε ενσωµατωµένες βιοκτόνες 

ουσίες και οι εξελίξεις στην αξιολόγηση των µικροβιολογικών δραστηριοτήτων  

 

���� 4.  Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την «Βελτίωση και Ισχυροποίηση της 

Εταιρικής Εικόνας του ΚΕΓ για την Ενίσχυση της Ελληνικής Γουνοποιίας» οι 

επιχειρησιακοί στόχοι αναφέρονται σε : 

 

� Ενίσχυση των ενεργειών ενηµέρωσης για θέµατα του κλάδου & των 

δραστηριοτήτων του ΚΕΓ 

� Αναβάθµιση των παρεχοµένων  υπηρεσιών στους επιχειρηµατίες Γουνοποιούς  

� Χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διαχείριση της γνώσης  

� Ενίσχυση του ρόλου του ΚΕΓ ΑΕ ως συµβούλου σε θέµατα του κλάδου 

� Ισχυροποίηση του ρόλου του ΚΕΓ ΑΕ ως φορέα διαχείρισης Αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

Oι επιµέρους δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των 

επιχειρησιακών στόχων περιλαµβάνουν:  

 

���� Την διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και εκδηλώσεων 

���� Την οργάνωση του ίδιου του Κ.Ε.Γ. κατά το πρότυπο ISO 9001 :2000 

���� Την οργάνωση του Κ.Ε.Γ. κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 περί ∆ιοίκησης 

και ∆ιαχείρισης Έργων  (Πιστοποιητικό ∆ιαχειριστικής Επάρκειας)  

� την ανανέωση & συνεχή ενηµέρωση του website του ΚΕΓ 

� την ανανέωση καταγραφής των γουνοποιητικών επιχειρήσεων κατόπιν 

σχετικής έρευνας µε στόχο το σχεδιασµό ιστοσελίδων για γουνοποιούς,  

� τη λειτουργία & αναδιάρθρωση της Τράπεζας Πληροφοριών για τον κλάδο 

� την αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού (Hardware & Software) του 

φορέα (Κέντρο Ελληνικής Γούνας) για την υλοποίηση των προαναφερόµενων 

δράσεων, καθώς και  

� την υλοποίηση εφαρµογής  Ηλεκτρονικής Κοινότητας και σύνδεση αυτής µε 

το τµήµα Πιστοποίησης Προϊόντων Γούνας.  
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4.1.4  Οργανωτική ∆οµή του ΚΕΓ 

Η επίσηµη οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας διαµορφώνεται µε βάση τις 

απαιτήσεις του νόµου 3429/2005 και περιλαµβάνει τµήµατα τα οποία θεωρούνται ότι 

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ή/και την υλοποίηση των δράσεων της.    

Σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της εταιρείας, το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια, η 

εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο διαµορφώνει τη 

στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, έχει όλες τις εξουσίες διαχείρισης και 

διοίκησης, εποπτεύει και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Ν. 

3429/2005 και την κείµενη νοµοθεσία.  Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, η οποία δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 

αφορά την εταιρεία και συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστο µια 

φορά τον χρόνο.  Ανώτατο εκτελεστικό όργανο για επιχειρησιακά ζητήµατα είναι ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος.   

 

 

 

Εικόνα 7.  Οργανόγραµµα Κέντρου Ελληνικής Γούνας Α.Ε. 

Πηγή: .  Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε., Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009 – 2011  
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Η Γενική ∆ιεύθυνση ασκεί την εποπτεία όλων των ∆ιευθύνσεων και τµηµάτων και 

συνεργάζεται µαζί τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και συντονίζει τις 

ενέργειες τους για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 

δράσεων που υλοποιούνται, σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

Παράλληλα ασκεί καθήκοντα τµηµατάρχη ανθρώπινου δυναµικού, κατευθύνει - 

παρακολουθεί τις ενέργειες του τµήµατος ερευνών, και αποτελεί µέλος του τµήµατος 

ανάπτυξης της εταιρείας συµµετέχοντας στην διαµόρφωση προτάσεων νέων έργων 

καθώς και στη σύνταξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας. 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών παρέχει  όλη την διοικητικό-οικονοµική 

υποστήριξη της εταιρείας και µεταξύ άλλων: παρακολουθεί και εισηγείται την 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, συµµετέχει στην κατάρτιση του ετήσιου 

προϋπολογισµού βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου (στη σύνταξη του οποίου 

συµµετέχει) και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του, συντονίζει, ελέγχει, 

καθοδηγεί και γενικά µεριµνά για την εύρυθµη, οµαλή και αποτελεσµατική 

λειτουργία των τµηµάτων στα οποία προΐσταται.   

Στην εταιρεία λειτουργούν τα τµήµατα Ποιότητας, Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Έρευνας, Μάρκετινγκ, Μηχανοργάνωσης-Πληροφορικής, Λογιστηρίου – 

Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, και Ανάπτυξης-Υποχρεώσεις ∆ΕΚΟ, 

τα οποία πέρα από την πραγµατοποίηση συνεχών και επαναλαµβανόµενων εργασιών, 

πολλές από τις οποίες πηγάζουν από τις νόµιµες υποχρεώσεις µιας ανωνύµου 

εταιρείας του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, (τήρηση λογιστικών, πραγµατοποίηση 

προµηθειών) αλλά και γενικότερα από τη λειτουργία µιας εταιρείας, (µηχανογραφική 

υποστήριξη, γραµµατειακή υποστήριξη και αρχειοθέτηση), υλοποιούν ένα σηµαντικό 

µέρος ή και όλο το φυσικό αντικείµενο των δράσεων του επιχειρησιακού 

προγράµµατος της εταιρείας.    

 

4.1.5  Ανθρώπινοι Πόροι του ΚΕΓ 

Στο Κέντρο Ελληνικής Γούνας εργάζονται έξι (6) άτοµα µε σύµβαση αορίστου 

χρόνου η οποία ισχύει από 1-6-1993, και εποµένως δεν υποχρεούται να εφαρµόζει 

τον κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού, σύµφωνα µε το νόµο 

3429/2005.  

Τα άτοµα αυτά από άποψη εκπαίδευσης έχουν ως εξής: 
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• ∆ύο οικονοµολόγοι, ένας από τους οποίους ήδη κατέχει έναν µεταπτυχιακό 

τίτλο (στα οικονοµικά) και ολοκληρώνει τον δεύτερο (στην οργάνωση και 

διοίκηση)     

• Μια πτυχιούχο του τµήµατος Πολιτισµού του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου 

• ∆ύο απόφοιτοι Λυκείου (ένας από τους οποίους σπουδάζει στο Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο, τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης) 

• Ένας  απόφοιτος 2ας  Γυµνασίου (κλητήρας) 

Οι απαραίτητες ικανότητες που αντιστοιχούν σε κάθε κρίσιµη θέση εργασίας σε όλες 

τις οργανωτικές µονάδες του Κ.Ε.Γ. αποτελούν τη βάση για τις προσλήψεις, την 

αξιολόγηση και µετακίνηση του προσωπικού και αναφέρονται σε ειδικό έντυπο του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας που πρόκειται να εφαρµόσει η εταιρεία.   Η 

διαδικασία για τις προσλήψεις ή / και τις µετατάξεις, ακολουθεί τις διατάξεις των 

νόµων 3429/2005, ν. 2190/94, και τις περαιτέρω τροποποιήσεις τους όπως 

περιγράφονται συνοπτικά στο κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας.  

Αποτελεί πολιτική του Κ.Ε.Γ. να έχουν όλοι οι εργαζόµενοι την απαιτούµενη 

εκπαίδευση στη συγκεκριµένη θέση εργασίας, και να επιµορφώνονται σε συνεχή 

βάση, ώστε να είναι σε θέση να εξασκούν τα καθήκοντα τους.    

Παρόλο που το ΚΕΓ διαθέτει ορισµένα στελέχη µε ισχυρές ικανότητες, εξειδικευµένη 

γνώση και µακρόχρονη εµπειρία ο περιορισµένος αριθµός τους καθιστά αδύνατη την 

επίτευξη των  βασικών  του στόχων και την υλοποίηση  των  φιλόδοξων πλάνων του. 

Για το λόγο αυτό το Κ.Ε.Γ. προβαίνει κατά περίπτωση σε συνεργασία  µε 

εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (συµβασιούχοι).  Ενδεικτικά, σήµερα  

βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε  

• 5 οικονοµολόγους ή αποφοίτους τµηµάτων ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης,  οι 

οποίοι στελεχώνουν τα τµήµατα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων και Λογιστηρίου 

• 4 χηµικούς – χηµικούς µηχανικούς, οι οποίοι στελεχώνουν τα τµήµατα 

Ποιότητας και έρευνας,  

• και 1 πληροφορικό, ο οποίος στελεχώνει το τµήµα Μηχανοργάνωσης.  

Λόγω του περιορισµένου αριθµού του ανθρώπινου δυναµικού (µόνιµο και 

συµβασιούχοι) σε πολλές περιπτώσεις τα τµήµατα στελεχώνονται από τα ίδια άτοµα.   
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Η υλοποίηση των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων καθίσταται δυνατή µέσα από 

την ανάθεση συγκεκριµένων έργων και σε εξωτερικές εταιρείες, τη διαχείριση των 

οποίων πραγµατοποιεί το τµήµα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων µε την εποπτεία των 

δύο ∆ιευθύνσεων. 

 

4.1.6  Εφαρµοζόµενα Συστήµατα και ∆ιαδικασίες Λειτουργίας & Ελέγχου του 

ΚΕΓ 

Μέχρι σήµερα η εταιρεία, στο σύνολο της, δεν εφάρµοζε κάποιο ιδιαίτερο σύστηµα 

µε το οποίο παρακολουθούσε και υλοποιούσε τα έργα της.  Βασιζόταν στις 

αποφάσεις του εκάστοτε ∆ιοικητικού συµβουλίου, στις κατά περίπτωση ισχύουσες 

νοµικές διατάξεις, στους κανονισµούς των εκάστοτε προγραµµάτων στα πλαίσια των 

οποίων υλοποιούνταν τα έργα, στις κατευθύνσεις του µεγαλοµετόχου και βασικού 

ελεγκτή κάποιων υλοποιούµενων έργων, και φυσικά στην ευρηµατικότητα κάποιων 

µεµονωµένων εργαζοµένων.   Εξαίρεση αποτελούσε το τµήµα ποιότητας το οποίο 

εφάρµοζε, και εφαρµόζει, συγκεκριµένο σύστηµα βάσει διεθνών προτύπων (ISO 

17025, EN 45011).   

Σήµερα, η παρούσα διοίκηση θεωρεί ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας των 

παρεχοµένων Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008 καθώς και το Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1429, περί «∆ιαχειριστικής επάρκειας οργανισµών για την υλοποίηση έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα» (προγράµµατα ΕΣΠΑ) θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία για 

την επιτυχία των στόχων της εταιρείας.   

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών θεωρείται η συµµετοχή όλων των 

εργαζοµένων. 

Μέχρι σήµερα, κανένα από τα δύο συστήµατα δεν εφαρµόζεται.  Το µεν πρώτο δεν 

έχει ακόµη ολοκληρωθεί, ενώ το δεύτερο αφορά την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, έργα 

που προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει αναλάβει.  

 

Στη συνέχεια περιγράφεται µε συντοµία το πρώτο σύστηµα, το οποίο εµπεριέχει τα 

άλλα δύο στο πεδίο εφαρµογής του.  Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα σηµεία εκείνα 

που παίζουν σηµαντικό ρόλο και στη ∆ιοίκηση µέσω Έργων, και συγκεκριµένα στην 

οργάνωση, την εσωτερική επικοινωνία και στη διαχείριση πόρων.   
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Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας των παρεχοµένων Υπηρεσιών του ΚΕΓ  

Το πεδίο εφαρµογής για το οποίο αναπτύχθηκε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(Σ∆Π) του ΚΕΓ είναι: «Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης & Ανάπτυξης σε 

Επιχειρήσεις του κλάδου Γούνας». 

Το Σ∆Π του Κ.Ε.Γ. καλύπτει το σύνολο των ∆ιευθύνσεων καθώς και την υλοποίηση 

έργων ∆ηµόσιου χαρακτήρα για τα οποία έχει αναπτυχθεί ξεχωριστό Εγχειρίδιο 

Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 

«∆ιαχειριστική Επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου 

χαρακτήρα». Οι Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου είναι πιστοποιηµένες βάσει του 

προτύπου ISO 17025:2005 

Το Κ.Ε.Γ. καθορίζει όλες τις διεργασίες και δραστηριότητες που απαιτούνται από 

αυτό το Σ∆Π, τη µεταξύ τους διαδοχή και αλληλεπίδραση καθώς και τα κριτήρια και 

µεθόδους που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί ότι οι διεργασίες αυτές είναι 

αποτελεσµατικές.  Επίσης, εξασφαλίζει ότι διατίθενται όλοι οι απαραίτητοι πόροι για 

την υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών των διεργασιών. 

Οι Κύριες Λειτουργικές ∆ιεργασίες του Συστήµατος αναφέρονται στη διαχείριση των 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (κατά ΕΛΟΤ 1429:2008), στη διαχείριση 

Πωλήσεων και επικοινωνία µε τους Πελάτες, στη διαχείριση των αγορών 

(προµήθειες), στην Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Πελατών, και στη διαχείριση 

των υπηρεσιών Ποιοτικού ελέγχου (κατά ISO 17025:2005).  

Οι Κύριες Υποστηρικτικές ∆ιεργασίες του Συστήµατος αναφέρονται στην 

Τεκµηρίωση του Σ∆Π, στις Μετρήσεις – Αναλύσεις – Βελτιώσεις, στην Οργάνωση – 

Εσωτερική Επικοινωνία και στη ∆ιαχείριση Πόρων.   

 Στα πλαίσια του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας έχει εκδοθεί Εγχειρίδιο 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (Ε∆Π) ώστε, να επιτυγχάνονται: 

� Η τήρηση της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας, 

� Ο σχεδιασµός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των διεργασιών, που 

αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών που είναι: 

Πολίτες, Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργεία, Οργανισµοί ΟΤΑ, Λοιποί 

Οργανισµοί, Επιχειρήσεις και Ιδιώτες και γενικότερα φορείς και σύλλογοι που 

έρχονται µε κάποιο τρόπο σε επαφή µε την εταιρία, 

� Η κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου 9001:2008, 
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� Η µέγιστη ικανοποίηση του πελάτη. 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, το Κ.Ε.Γ. Α.Ε. λειτουργεί µε τις 

παρακάτω αρχές και δεσµεύσεις: 

� Όλοι οι υπάλληλοι είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας. 

� Η διοίκηση παρέχει όλα τα απαιτούµενα µέσα και πόρους για την επίτευξη 

των στόχων ποιότητας. 

� Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιµοποιούνται στα πλαίσια µίας 

συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας. 

 

Σύµφωνα µε το Σ∆Π η σηµερινή οργάνωση, όπως αυτή απεικονίζεται στο 

οργανόγραµµα της εταιρείας,  «ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις λειτουργικές και 

ενδο-επικοινωνιακές ανάγκες του Κ.Ε.Γ., δεδοµένου ότι η δοµή του διευκολύνει την 

κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο λειτουργίας του συστήµατος ενώ παράλληλα, προσδίδει την 

απαραίτητη ευελιξία µειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και αποφεύγοντας 

τις αλληλοεπικαλύψεις». 

Σε ότι αφορά την εσωτερική επικοινωνία το Σ∆Π προβλέπει ότι επιτυγχάνεται µέσω 

των διαδικασιών, των αρµοδιοτήτων και περιγραφών καθηκόντων που έχουν 

καθοριστεί και µέσα από Εγκυκλίους της ∆ιοίκησης, Εσωτερικά σηµειώµατα, Χρήση 

Πίνακα Ανακοινώσεων, Οργανωµένες Συσκέψεις, Ηλεκτρονική επικοινωνία, 

Αναφορές και Προτάσεις, που καθορίζει αλλά και ενθαρρύνει η ∆ιοίκηση. 

Η ∆ιοίκηση του Κ.Ε.Γ. µεριµνά για την εξασφάλιση των πόρων και λοιπών εισροών 

που απαιτούνται για την εφαρµογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Σ∆Π µε 

στόχο την όδευση προς την ικανοποίηση του πελάτη, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις 

απαιτήσεις του µέσω των αποτελεσµάτων αξιολόγησης των υπηρεσιών από αυτόν. 

Για το λόγο αυτό η ∆ιοίκηση περιλαµβάνει κάθε χρόνο στον Προϋπολογισµό τις 

προβλέψεις ειδικών κονδυλίων για  

♦ Εκπαίδευση του προσωπικού, 

♦ Συµµετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις και ηµερίδες στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό, 

♦ Προσλήψεις και αµοιβές ειδικών συµβούλων,  
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♦ Εγκατάσταση Οργανωτικών Μεθόδων και Βάσεων Πληροφορίας απαραίτητων 

για το Σ∆Π, 

♦ Προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού υποστήριξης του Συστήµατος και της 

λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισµού, 

µε βάση τις σχετικές εισηγήσεις του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας και των 

επιµέρους ∆ιευθύνσεων του Κ.Ε.Γ. 

Σε ότι αφορά τη διαχείριση κινδύνων το Σ∆Π παρέχει σχετική Οδηγία Εργασίας. 

 

4.2 Παρουσία και Ρόλος των Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΚΕΓ 

 

Όπως διαφαίνεται από τη σύντοµη περιγραφή του επιχειρησιακού της προγράµµατος, 

η λειτουργία της εταιρείας αφορά, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80%, στην υλοποίηση 

είτε καθαρά έργων (π.χ. ερευνητικά προγράµµατα) είτε δράσεων που αν και έχουν τα 

χαρακτηριστικά έργων (έναρξη – λήξη, µοναδικότητα, περιορισµοί κόστους, χρόνου, 

προδιαγραφών) δεν αντιµετωπίζονται έτσι.   

Πράγµατι, το ΚΕΓ, στα πλαίσια των διαφόρων κοινοτικών προγραµµάτων από τα 

οποία χρηµατοδοτείται,  υλοποιεί δράσεις που το εύρος τους κυµαίνεται από 

εκπόνηση µελετών, διεξαγωγή ερευνών, και υλοποίηση σεµιναρίων, σε έκδοση 

ενηµερωτικών φυλλαδίων- εφηµερίδων ή εντύπων προβολής, οργάνωση εκδηλώσεων 

– ηµερίδων, διοργάνωση διεθνών εκθέσεων και επιχειρηµατικών συναντήσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό, κάθε µια από τις οποίες την εκάστοτε φορά είναι 

διαφορετική και υλοποιείται κάτω από διαφορετικές συνθήκες µε µοναδικό κάθε 

φορά τρόπο.   

Πέραν των δράσεων που υλοποιούνται για την επίτευξη του συγκεκριµένου 

αποτελέσµατος, όπως αυτό καθορίζεται στα σχετικά εγκεκριµένα τεχνικά δελτία του 

εκάστοτε προγράµµατος, ως µοναδικά έργα µπορούν να χαρακτηρισθούν και οι 

ενδιάµεσες ενέργειες που αναλαµβάνονται για την καλύτερη οργάνωση της εταιρείας, 

ώστε να µπορεί να υλοποιεί τα προγράµµατα που αναλαµβάνει καθώς και να 

προσφέρει τις υπηρεσίες της στις επιχειρήσεις του κλάδου µε πιο αποδοτικό και 

αποτελεσµατικό τρόπο.  Παραδείγµατα τέτοιου είδους ‘έργων’ αποτελεί η δηµιουργία 

ειδικού παραµετροποιηµένου λογισµικού για την διαχείριση των οικονοµικών – 

απολογιστικών στοιχείων των προγραµµάτων, η δηµιουργία ηλεκτρονικής 
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βιβλιοθήκης αξιοποιώντας υλικό χρόνων σχετικό µε τον κλάδο, ή ακόµη και η 

εφαρµογή χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

Όλα αυτά τα έργα εκλαµβάνονται ως ‘συνεχιζόµενες’ δράσεις στα πλαίσια του 

συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου, οι οποίες, σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις τόσο µε 

τη διοίκηση (διευθύνοντα σύµβουλο) όσο και µε τους εργαζόµενους:  

• είτε υλοποιούνται από το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό (µόνιµο προσωπικό 

και συµβασιούχοι), όπως η διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων – 

εκδηλώσεων- εκθέσεων, ή ανατίθενται σε εξειδικευµένες εταιρείες, όπως η 

Υλοποίηση Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης για τις Εκπαιδευτικές 

∆ραστηριότητες του Κλάδου της Γούνας 

• είτε παρατείνονται χρονικά όπως, για παράδειγµα, η οργάνωση της ίδιας της 

εταιρείας κατά ISO ή η έκδοση του ετήσιου περιοδικού προβολής 

γουνοποιητικών επιχειρήσεων,  

• είτε προλαµβάνονται από τις εξελίξεις λόγω προηγούµενων συνεχών 

αναβολών, όπως η δηµιουργία Φορέα Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 45012, 

προκειµένου να πιστοποιεί κατά ISO 9001 τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις, το 

οποίο πρότυπο, µέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου, 

αντικαταστάθηκε µε το ISO 17021, και τελικά, το έργο, χαρακτηρίστηκε 

‘αδιάφορο – ασύµφορο’, ή ο σχεδιασµός ιστοσελίδων για γουνοποιούς, στον 

οποίο τελικά προέβη άλλος φορέας των γουνοποιών,  

• είτε αναβάλλονται επ’ αόριστον, όπως η αναδιάρθρωση & λειτουργία της 

Τράπεζας Πληροφοριών για τον κλάδο, ή η υλοποίηση εφαρµογής  

Ηλεκτρονικής Κοινότητας και σύνδεση αυτής µε το τµήµα Πιστοποίησης 

Προϊόντων Γούνας κ.α..   

 

Κύρια αιτία αυτών των φαινοµένων, σύµφωνα µε τη διοίκηση, αποτελεί το γεγονός 

της µη σταθερής χρηµατοδότησης η οποία καθυστερεί και καθιστά πολλές φορές 

απαγορευτική την υλοποίηση των δράσεων.  Οι διευθυντές της εταιρείας, 

επιπρόσθετα, επισηµαίνουν προβλήµατα µη επαρκούς οργάνωσης και στελέχωσης.    

«Αναλαµβάνουµε πολλά έργα ταυτόχρονα, χωρίς διαθέσιµους πόρους, χωρίς ειδικά 

υποστηρικτικά προγράµµατα, εκπαιδευµένο προσωπικό κ.α.».  Κανείς τους πάντως δεν 
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κρύβει ότι οι προϋπολογισµοί δεν είναι πάντα ρεαλιστικοί.  «Ζητούµε πολλά 

γνωρίζοντας ότι στη διάρκεια της χρονιάς δεν θα πάρουµε ούτε τα µισά!».  

Αν και τα έργα εµφανίζονται να πρέπει να υλοποιηθούν εντός συγκεκριµένων 

χρονικών ορίων, εν τούτοις, δεν τίθεται ουσιαστικός χρονικός περιορισµός στην 

υλοποίηση συγκεκριµένων, κατά τα άλλα, έργων, κυρίως γιατί αντιµετωπίζονται σαν 

λειτουργίες οι οποίες µπορούν να υλοποιούνται εσαεί, στα πλαίσια της εργασίας 

κάποιου, και όχι σαν έργα µε σκοπό, περιορισµούς, εµπλεκόµενα µέρη, κινδύνους και 

ιδιοκτήτη, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η ολοκλήρωση τους. 

Ένας επιπλέον λόγος που επισηµαίνεται ότι συµβάλλει στην καθυστέρηση 

υλοποίησης των έργων είναι οι νόµιµες διαδικασίες προµηθειών που πρέπει να 

τηρούνται σε συνδυασµό µε την αστάθεια ή την καθυστέρηση της χρηµατοδότησης. 

Όλες αυτές οι δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια των εκάστοτε προγραµµάτων από το 

µόνιµο προσωπικό των 6 (παλαιότερα 10) ατόµων, διάφορους εξωτερικούς 

συνεργάτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου και 

εξειδικευµένες εταιρείες.    

Ένα χαρακτηριστικό των έργων τα οποία ανατίθενται σε εξειδικευµένες εταιρείες 

είναι ότι οι ανάδοχοι τους δεν δεσµεύονται για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων 

των έργων από την αναθέτουσα εταιρεία (Κ.Ε.Γ.)  ή τον κλάδο, παρά η συνεργασία 

τους τελειώνει µε την ολοκλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων που 

περιλαµβάνουν µόνο την υλοποίηση του εκάστοτε συγκεκριµένου αντικειµένου.  

Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι πολλά έργα που υλοποιούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο, να 

µην αξιοποιούνται στην συνέχεια, καθώς παραµένουν ξένα στους εργαζόµενους της 

εταιρείας (πχ τράπεζα πληροφοριών, διάφορα ερευνητικά έργα), ή στους 

απασχολούµενους στον κλάδο (πχ κόµβος ιντερνέτ, 15 χρόνια πριν, όταν ακόµη και ο 

ΟΤΕ δεν είχε ‘φέρει’ γραµµή στην Καστοριά). 

Τα έργα - δράσεις που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει το ΚΕΓ φαίνεται να είναι 

συµβατά ή να προέρχονται από την επιδίωξη επίτευξης των επιχειρησιακών και 

στρατηγικών του στόχων.  Εν τούτοις, σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις, είναι το 

επιχειρησιακό πρόγραµµα το οποίο διαµορφώνεται µε βάση τα διαθέσιµα προς 

χρηµατοδότηση προγράµµατα, και όχι το αντίθετο.   

Αυτά που τελικά υλοποιούνται δεν καθορίζονται βάσει προκαθορισµένων 

προτεραιοτήτων υλοποίησης στα πλαίσια των περιορισµών που αντιµετωπίζει, κύρια 
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της χρηµατοδότησης, η οποία µάλιστα ιδιαιτέρως µνηµονεύεται, τονίζοντας έτσι τη 

σηµασία που η διοίκηση της αποδίδει για την υλοποίηση του επιχειρησιακού της 

σχεδίου, ούτε βάσει της σηµαντικότητας τους στην επίτευξη των στόχων της ή της 

χρονικής σειράς υλοποίησης αυτών, αλλά µάλλον συγκυριακά, για λόγους 

πολιτικούς, ευκολίας ή εντυπωσιασµού, ακόµη και λόγω του εργατικού δυναµικού 

που διαθέτει τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Επιπλέον, αυτό που παρατηρείται όχι µόνο στις δράσεις που κατ’ αρχήν 

προγραµµατίζει το ΚΕΓ αλλά και σ’ αυτές που ξεκινά να υλοποιεί, είναι ότι δεν 

πραγµατοποιείται καταγραφή των πιθανών ‘κινδύνων’ σύµφωνα µε την ορολογία 

διαχείρισης έργων, ώστε, και να εξασφαλίζεται η υποστήριξη όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών (κύρια των άλλων φορέων γούνας) αλλά και να αποφεύγονται 

άσκοπες ενέργειες.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της δηµιουργίας και διατήρησης της λειτουργίας 

διαπιστευµένου εργαστήριου δοκιµών χωρίς τη λειτουργία φορέα πιστοποίησης 

προϊόντων γούνας, η οποία καθίστατο όλα τα χρόνια δυνατή λόγω του εξειδικευµένου 

προσωπικού το οποίο διέθετε το ΚΕΓ, παρά την ανυπαρξία πελατών, χωρίς να 

προηγηθεί σχετική έρευνα  µάρκετινγκ για την προσφορά της εν λόγω υπηρεσίας 

(έκδοση πιστοποιητικών), και χωρίς να υλοποιούνται ενέργειες προβολής της,.   Κι 

όµως µια µικρή έρευνα θα µπορούσε γρηγορότερα να στρέψει την λειτουργία του 

εργαστηρίου σε άλλη κατεύθυνση καθώς θα αναδείκνυε το, τυχαία ανακαλυφθέν, 

γεγονός ότι ο µεγαλύτερος αγοραστής των παραγόµενων προϊόντων του κλάδου, η 

Ρωσία (85%), αποδεχόταν ως έγκυρα µόνο τα δικά του πιστοποιητικά.  Οι υπόλοιποι 

αγοραστές του δυτικού κόσµου δεν ενδιαφέρονται ακόµη για πιστοποιητικά 

προϊόντων γούνας, µε συνέπεια να µην ενδιαφέρονται ούτε και οι παραγωγοί για τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία της εταιρείας! 

Σε ότι αφορά την επικοινωνία του σκοπού και των ενεργειών στην εταιρεία, 

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι κάποιοι από τους εργαζόµενους του ΚΕΓ, µόνιµοι 

και συµβασιούχοι, δήλωσαν άγνοια ή εµφανίστηκαν µπερδεµένοι ως προς το 

περιεχόµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος αλλά και ως προς τους στόχους που 

θέτει η εταιρεία.   

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις, οι δράσεις που 

εµφανίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της εταιρείας δεν έχουν συγκεκριµένη 
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ηµεροµηνία λήξης, η οποία, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί, χάνεται η δυνατότητα 

υλοποίησης τους ή διακινδυνεύεται η παραµονή της διοίκησης.  Όπως δηλαδή 

συµβαίνει τόσο στα περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα όσο και στον ιδιωτικό 

τοµέα, όπου µάλιστα, η µη επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων (συνήθως 

αύξηση κερδοφορίας των µετόχων) επιφέρει την αλλαγή της διοίκησης.  Αντίθετα οι 

µη υλοποιηθείσες δράσεις µεταφέρονται, εσαεί, την επόµενη χρονιά.   

 

4.3  Η Υφιστάµενη Κατάσταση στο ΚΕΓ στο πλαίσιο των αρχών της ∆ιοίκησης 

µέσω Έργων για επιτυχηµένα Έργα. 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των αρχών και της φιλοσοφίας της ∆ιοίκησης Έργων,  

επισηµαίνονται, στα πεδία εκείνα τα οποία υφίστανται τις βασικές µεταβολές κατά 

την εφαρµογή της διοίκησης µέσω έργων, δηλαδή στην οργανωτική δοµή, στα 

εφαρµοζόµενα συστήµατα και διαδικασίες καθώς και στη ζωή των εργαζόµενων, τα 

σηµεία εκείνα τα οποία αποτελούν σηµεία-κλειδιά για την επιτυχηµένη υλοποίηση 

των έργων που αναλαµβάνει το ΚΕΓ και κατ’ επέκταση την επιτυχηµένη λειτουργία 

της ίδιας της εταιρείας, βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν στις συνεντεύξεις.   

 

4.3.1  Οργανωτική ∆οµή του ΚΕΓ  

Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της εταιρείας αφορά, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

80%, στην υλοποίηση δράσεων µε χαρακτηριστικά έργων, η εταιρεία είναι 

οργανωµένη σύµφωνα µε τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργιών και πουθενά δεν 

γίνεται αναφορά στην ύπαρξη και το ρόλο των έργων που υλοποιεί.   

Όπως προαναφέρθηκε, στο ΚΕΓ εργάζονται έξι άτοµα µε σύµβαση αορίστου χρόνου 

και δέκα εξωτερικοί συνεργάτες (συµβασιούχοι), οι οποίοι λόγω του περιορισµένου 

αριθµού τους καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων τµηµάτων.  

Οι διευθυντές της εταιρείας επισηµαίνουν το πρόβληµα της µη επαρκούς οργάνωσης 

(οι ίδιοι, εν µέσω των εργασιών τους, προσπαθούν να δηµιουργήσουν διαδικασίες, 

έντυπα, µεθοδολογίες υλοποίησης ή εξειδικευµένα λογισµικά) και του ελλιπούς 

στελεχιακού δυναµικού, αναφορικά µε τον αριθµό, την καταλληλότητα και την 

διαθεσιµότητα του, παράγοντες οι οποίοι καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη 

την ξεκάθαρη κατανοµή αρµοδιοτήτων, πόσο µάλλον τον ορισµό υπεύθυνου έργου 

κατάλληλα εκπαιδευµένου και όχι απλά κατονοµασµένου.   
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Επιπλέον, αναφέρουν το γεγονός ότι οι εκάστοτε διοικήσεις φοβούνται να αναθέσουν 

αρµοδιότητες σε στελέχη, οι οποίες να συνοδεύονται από ανάλογη εξουσία (πχ 

επιλογή προσωπικού). 

Η υλοποίηση των δράσεων/έργων επιτυγχάνεται µέσα από την άτυπη συνεργασία των 

εργαζοµένων του εκάστοτε τµήµατος, οι οποίοι επί τοις ουσίας διαµορφώνουν άτυπες 

οµάδες έργου, που υλοποιούν παρεµφερείς εργασίες, απλά για διαφορετικά κάθε 

φορά έργα.  Αποτέλεσµα αυτού είναι η ανυπαρξία συνοχής µεταξύ των µελών της 

οµάδας, η έλλειψη κινήτρου ή / και ενδιαφέροντος για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

δράσης, και, το σηµαντικότερο, κανένας να µην θεωρείται υπεύθυνος για το συνολικό 

αποτέλεσµα.   

Αν και σε αρκετές περιπτώσεις, βάσει συµβολαίου, εµφανίζεται κάποιος ως 

υπεύθυνος έργου, στην πράξη αλλά και στο οργανόγραµµα η θέση αυτή δεν 

υφίσταται.  Στις περισσότερες περιπτώσεις καθήκοντα του υπεύθυνου έργου ασκεί ο 

γενικός διευθυντής, συνεργαζόµενος µε άλλους εργαζόµενους που υλοποιούν 

παρεµφερείς, για την εκάστοτε περίπτωση έργου, εργασίες.  Αντίθετα, και ενώ το 

αντικείµενο αυτών των συµβάσεων είναι τυπικό,  οι πραγµατικές τους αρµοδιότητες 

δεν συµφωνούνται ούτε εγγράφως, αλλά ούτε και ισχύουν σε σταθερή βάση, αφού 

πολλές φορές καλύπτουν τις ανάγκες έργων περιστασιακά.  

Επιπλέον, στην εταιρεία θεωρείται ‘πολυτέλεια’ να απασχολείται κάποιος 

εργαζόµενος µόνο µε µια εργασία - έργο κάθε χρονική περίοδο (πχ τράπεζα 

πληροφοριών, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, υπεύθυνος έργου,  τµήµα γούνας) µε 

συχνότερο αποτέλεσµα, οι δράσεις ή τα έργα να αργούν να τελειώσουν.  Εξαίρεση 

αποτελούν περιπτώσεις που αφορούν εργασίες στις οποίες εµπλέκεται ευθέως η ίδια η 

διοίκηση (πχ τήρηση πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου).  

Έτσι, αυτό που συνήθως παρατηρείται είναι οι ικανότεροι να επιβαρύνονται µε 

περισσότερες εργασίες και, όπως κάποιοι δηλώνουν, «όσοι αποδεικνύονται ικανοί και 

στο ύψος των περιστάσεων είναι µάλλον φιλότιµοι ή αποβλέπουν στην απόκτηση 

εργασιακής εµπειρίας».    

 

4.3.2  Ανθρώπινοι Πόροι του ΚΕΓ 

Η υποχρέωση του ΚΕΓ να προσλαµβάνει προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

νόµου 3429/2005 (καθώς και των ν. 2190/94, ΚΥΑ 32053/ΕΓ∆ΕΚΟ 2242), και να 
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µετατρέπονται οι συµβάσεις, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, σε αορίστου χρόνου, 

ενώ παράλληλα ασκούνται άτυπες πιέσεις ώστε να µην αυξηθεί ο αριθµός των 

µονίµων, λειτούργησε σίγουρα αποτρεπτικά για την επιχείρηση και οδήγησε στην 

απασχόληση εργαζόµενων µε το «µπλοκάκι»’ αλλά παράλληλα και σε ανεπάρκεια 

κατάλληλου προσωπικού.    

Έτσι, αν και οι εξωτερικοί συνεργάτες τυπικά απασχολούνται για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων έργων, ουσιαστικά αντιµετωπίζονται και λειτουργούν ως µόνιµοι 

εργαζόµενοι οι οποίοι όχι µόνο ασχολούνται µε την υλοποίηση ενεργειών διαφόρων 

έργων που υλοποιούνται ταυτόχρονα αλλά,  µη δεσµευόµενοι ουσιαστικά επί των 

έργων αλλά επί της χρονικής απασχόλησης τους, αφ’ ενός τα έργα δεν 

ολοκληρώνονται στα χρονικά πλαίσια που θα έπρεπε, αφ’ ετέρου, κι όταν τα έργα 

τελειώνουν, παραµένουν, τις περισσότερες φορές, για όσο διάστηµα η διοίκηση που 

τους προσέλαβε  παραµένει, µη εξετάζοντας την καταλληλότητα τους για τα επόµενα 

έργα.  Συνεπώς πρόβληµα δηµιουργείται όχι µόνο στην πρόσληψη αλλά και στην 

παύση των εργαζοµένων από τα έργα και τις λειτουργίες της εταιρείας.   

Οι συνθήκες εργασίας δεν δηµιουργούν αίσθηµα ασφάλειας περί του χρονικού 

διαστήµατος για το οποίο τελικά θα απασχοληθούν στην εταιρεία αλλά ούτε και 

επιτρέπουν τη διαµόρφωση αισθήµατος ότι ανήκουν σε µια οµάδα έργου ή στο 

προσωπικό µιας εταιρείας.   

Η επικρατούσα κουλτούρα είναι σαφώς µακράν από την υλοποίηση έργων που έχουν 

ηµεροµηνία λήξης και συγκεκριµένο προϋπολογισµό καθώς, κάθε µια ορισµένη 

δράση δεν έχει σε πολλές περιπτώσεις προκαθορισµένο κόστος, παρά εντάσσεται σε 

ένα µεγαλύτερο σύνολο.  Έτσι, οι εργαζόµενοι λειτουργούν βάσει των χρονικών 

περιορισµών του καθηµερινού ωραρίου, µε τις δραστηριότητες να παρατείνονται και 

τα αποτελέσµατα ν’ αργούν να επιτευχθούν. 

∆εν είναι ασύνηθες να προσαρµόζονται οι δράσεις και κυρίως η ποιότητα των 

δράσεων που υλοποιούνται στα άτοµα που υπάρχουν διαθέσιµα, αντί να ισχύει το 

αντίθετο: οι πόροι να είναι συνάρτηση των εκάστοτε έργων που πρέπει να 

υλοποιηθούν, λαµβάνοντας υπ’ όψη το συνδυασµό ποιότητας, χρόνου ολοκλήρωσης 

και διαθέσιµου προϋπολογισµού, καθώς  «προφανώς λόγω των εργασιακών συνθηκών 

(καθεστώς συµβασιούχων) αλλά και των αµοιβών που προσφέρει η εταιρεία, δεν 

προσελκύονται εξειδικευµένοι συνεργάτες».  Την ίδια στιγµή οι µόνιµοι εργαζόµενοι, 
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οι οποίοι προσελήφθησαν πριν 17 χρόνια  δεν µπορεί να καλύπτουν σηµερινές 

ανάγκες, «όταν µάλιστα η εκπαίδευση τους δεν έχει εξασφαλιστεί, αλλά ούτε και 

παρέχονται κίνητρα από την εταιρεία». 

Και ενώ, τυπικά «αποτελεί πολιτική του Κ.Ε.Γ. να έχουν όλοι οι εργαζόµενοι την 

απαιτούµενη εκπαίδευση στη συγκεκριµένη θέση εργασίας, και να επιµορφώνονται 

σε συνεχή βάση, ώστε να είναι σε θέση να εξασκούν τα καθήκοντα τους» (Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας ΚΕΓ), εν τούτοις η µόνη εκπαίδευση η οποία 

πραγµατοποιείται είναι είτε η εκπαίδευση κατά την εργασία (µαθαίνουν στην πράξη 

από την εµπειρία, αυτοδίδακτοι) είτε η υποχρεωτική για την εφαρµογή διατάξεων του 

εκάστοτε νόµου µε παρακολούθηση ολιγόωρων σεµιναρίων (πχ ν. 3429/2005, 

σύνταξη - παρακολούθηση - έλεγχος επιχειρησιακού σχεδίου).  

Να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα, που η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία υιοθέτησης 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, καµία οργανωµένη διαδικασία, έντυπο, µέθοδος 

ή διοικητικό εργαλείο δεν διατέθηκε ποτέ στο προσωπικό της, αλλά αντίθετα 

δηµιουργήθηκε από αυτό!   Η µη επιβράβευση παρόµοιων ενεργειών οδήγησε 

πολλούς εργαζόµενους σε απογοήτευση και συνειδητή µείωση της παραγωγικότητας 

τους.  

Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόµενο να πραγµατοποιείται εκπαίδευση ατόµων σε 

αντικείµενα άσχετα από την τρέχουσα εργασία τους, ή αυτήν που στη συνέχεια θα 

κληθούν να κάνουν (πχ σεµινάρια επιθεωρητών ποιότητας) µε αποτέλεσµα την µη 

έµπρακτη εφαρµογή των γνώσεων που απέκτησαν.  Αν και τέτοιες ενέργειες σίγουρα 

συµβάλλουν στον  εµπλουτισµό των γενικότερων γνώσεων του προσωπικού, 

εντούτοις δεν συµβάλλουν στην επιτυχία των τρεχουσών δράσεων της εταιρείας.    

Το υπό σύνταξη Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας πάντως, προβλέπει 

όπως οι ανάγκες και το αντικείµενο εκπαίδευσης να «εντοπίζονται από τους 

υπευθύνους κάθε ∆ιεύθυνσης και τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ποιότητας και (να) 

συζητούνται κατά την Ανασκόπηση του Συστήµατος από τη ∆ιοίκηση» . 

Και ενώ τα κίνητρα για προσωπική βελτίωση  και αναβάθµιση των εργαζοµένων που 

παρέχει η εταιρεία είναι µάλλον ανύπαρκτα, πολλοί εργαζόµενοι τόσο από το µόνιµο 

προσωπικό όσο από τους συµβασιούχους προβαίνουν σε απόκτηση περαιτέρω 

πτυχίων, µεταπτυχιακών τίτλων ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων, καλύπτοντας οι 

ίδιοι τα έξοδα σπουδών.  Πάντως, δεν λείπουν οι περιπτώσεις εργαζοµένων που 
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αρνούνται να εκπαιδευτούν σε νέες µεθόδους και εφαρµογές επικαλούµενοι φόρτο 

εργασίας, ή ικανοποίηση από τον µέχρι στιγµής τρόπο λειτουργίας, µη έχοντας 

πειστεί για την αναγκαιότητα της εφαρµογής.   

 

4.3.3  Εφαρµοζόµενα Συστήµατα και ∆ιαδικασίες Λειτουργίας & Ελέγχου του 

ΚΕΓ 

Με δεδοµένη την ποικιλία στο αντικείµενο των δραστηριοτήτων του, και την 

αναγκαιότητα να εφαρµοσθούν νέες µέθοδοι οργάνωσης, λόγω των περιορισµένων 

πόρων, και της µη αποτελεσµατικής λειτουργίας του παρά την φιλότιµη και 

υπέρµετρη προσπάθεια κάποιων εργαζόµενων σε αυτό, µετά από χρόνια επίµονες 

εισηγήσεις των διευθυντών, η παρούσα διοίκηση, ενέκρινε την οργάνωση της 

λειτουργίας του οργανισµού σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.  Τρανταχτή 

απόδειξη όµως, ότι αυτό δεν φτάνει αλλά απαιτείται µια ολιστική προσέγγιση στο 

θέµα λειτουργίας ακόµη και ενός οργανισµού του ευρύτερου τοµέα αποτελεί το 

γεγονός ότι ενώ η δράση αυτή εγκρίθηκε πριν ένα χρόνο, ακόµη δεν έχει 

ολοκληρωθεί παρά εφαρµόζεται εν µέρει µόνο, πιλοτικά.  Αντίθετα, στην περίπτωση 

του συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, όπου η απόκτηση του πιστοποιητικού 

καθίστατο αναγκαία µέχρι καθορισµένη χρονική στιγµή από την αρµόδια Περιφέρεια, 

το έργο ολοκληρώθηκε, αν και ακόµη δεν εφαρµόζεται αφού αφορά µόνο έργα του 

ΕΣΠΑ, που η εταιρεία δεν υλοποιεί ακόµη.   

Αυτό που ήδη παρατηρείται, κατά τη δοκιµαστική περίοδο εφαρµογής τους, είναι ότι 

οι διαδικασίες τηρούνται όταν και όπως βολεύει τον εκάστοτε εργαζόµενο.  Έτσι 

άλλοτε δεν εφαρµόζονται καθόλου (πχ οργάνωση ηµερίδων) γιατί θεωρείται 

χρονοβόρο ή άχρηστο, ενώ άλλοτε συµπληρώνονται τυπικά τα προβλεπόµενα έντυπα 

του συστήµατος, χωρίς όµως να εκτελούνται στην πραγµατικότητα οι ενέργειες που 

περιγράφονται (πχ συντήρηση µηχανηµάτων).   

Και τα δύο ακραία αυτά φαινόµενα συνηγορούν στην ανάγκη ενηµέρωσης των 

εργαζοµένων για το νέο σύστηµα, στη ανάγκη πρακτικής εκπαίδευσης αυτών για την 

τήρηση των όσων απαιτούνται και, το κυριότερο, στην συνειδητοποίηση ότι αυτοί 

πρώτοι θα είναι οι ωφελούµενοι.  Για το λόγο αυτό επισηµαίνεται από πολλούς η 

σηµασία εναρκτήριων συναντήσεων (start-up meetings) στη διάρκεια των οποίων ο 

υπεύθυνος για το νέο σύστηµα θα πρέπει να αναπτύξει το περίγραµµα των νέων 
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διαδικασιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση από όλα τα µέλη της 

οµάδας του έργου, εν προκειµένω από όλους τους εργαζόµενους της εταιρείας. 

(Turner, 1993). 

Ένα ακόµη σηµείο που πρέπει να προσεχθεί κατά την εφαρµογή ανάλογων 

συστηµάτων είναι να µην εγκλωβιστεί η εταιρεία στην τήρηση των διαδικασιών ως 

αυτοσκοπό αντί να είναι προσηλωµένη στην επίτευξη των επιθυµητών 

αποτελεσµάτων που καθιστούν τα έργα επιτυχηµένα.   

Η υλοποίηση των επιµέρους ενεργειών ενός έργου και η πορεία – εξέλιξη τους σε 

σχέση µε το συνολικό έργο, πόσο µάλλον η πορεία  επίτευξης των στόχων του 

επιχειρησιακού της εταιρείας, δεν παρακολουθείται ούτε ελέγχεται έτσι ώστε τυχόν 

παρεκκλίσεις να προλαµβάνονται και διορθώνονται, αν και σχετική διαδικασία 

προβλέπεται στα υπό εφαρµογή συστήµατα διαχείρισης.  

Αν και η διοίκηση εµφανίζεται σε όλη την έκταση του Σ∆Π ως ο από µηχανής θεός 

που εξασφαλίζει τα πάντα, θέλοντας να δώσει έµφαση στον ρόλο και την δέσµευση 

της απέναντι στην επιτυχηµένη πορεία της τήρησης του συστήµατος και της 

εταιρείας, χωρίς την δέσµευση της οποίας κανένα σύστηµα και καµία προσπάθεια 

οργάνωσης δεν µπορεί να επιφέρει αποτέλεσµα, εν τούτοις, τόσο η ∆ιοίκηση, όσο και 

οι εργαζόµενοι δεν εµφανίζονται να είναι προσανατολισµένοι στα αποτελέσµατα είτε 

των εργασιών που εκτελούν είτε των έργων που υλοποιούν.  Η ∆ιοίκηση επικαλείται 

την ανεπάρκεια χρηµατικών πόρων, ενώ οι εργαζόµενοι τις αποφάσεις της διοίκησης. 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη διαθεσιµότητα των πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζονται από 

τη διοίκηση, δεν εξασφαλίζεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρησιµοποίησης τους σε 

διάφορα έργα ούτε παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για τον χρόνο - 

προγραµµατισµό τους, διαδικασία η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου ή και παράλληλα εξελισσόµενων έργων.   

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά µια από τις διαδικασίες των συστηµάτων 

αυτών (εικόνα 8) υπό το πρίσµα των σύγχρονων αρχών της διοίκησης έργων, 

αναδεικνύοντας αφ’ ενός τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται από παραλήψεις ή 

τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, και αφ’ ετέρου την αναγκαιότητα υιοθέτησης 

από την εταιρεία της συστηµικής προσέγγισης της ∆ιοίκησης µέσω Έργων, 

προκειµένου να επιτύχει περισσότερο αποτελεσµατική λειτουργία.  ∆εν θα πρέπει να 
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µας διαφεύγει ο δηµόσιος χαρακτήρας της και οι περιορισµοί που τίθενται από αυτόν, 

σε επίπεδο χρηµατοδότησης και τήρησης νοµικών κανονισµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία παρακολούθησης προγραµµάτων ενταγµένων σε πρόγραµµα 

χρηµατοδότησης.  

 

1. Αν και η διαδικασία έχει δηµιουργηθεί σχεδόν ένα χρόνο πριν, ακόµη δεν έχει 

τεθεί σε εφαρµογή µε τη αιτιολογία ότι δεν υπάρχει υποχρέωση, καθώς έγινε µόνο 

για τα έργα που προϋποθέτουν διαχειριστική επάρκεια (έργα ΕΣΠΑ), κάτι το 

οποίο τελικά σήµερα δεν ισχύει, αφού η κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να 

υπάρξει µεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων, ήρε την προϋπόθεση. 

 

2. Η διαδικασία προβλέπει την ύπαρξη υπεύθυνου έργου µε την ονοµασία 

«υπεύθυνος διαχείρισης του έργου» 

3. Ως έργο θεωρείται ένα αυτόνοµο εγκεκριµένο πρόγραµµα – πρόταση µε 

συγκεκριµένο αντικείµενο 

4. ∆εν προκύπτει από κάπου ότι ο υπεύθυνος του έργου έχει εµπλακεί στο έργο από 

τη φάση του σχεδιασµού του, αφού «Η Γενική ∆ιεύθυνση ελέγχει τις αποφάσεις-

 

Εικόνα 8.  Ενδεικτική ∆ιαδικασία Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Κ.Ε.Γ. Α.Ε.. 

Πηγή:  Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας  
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εγκρίσεις ένταξης και υλοποίησης του προγράµµατος και αναθέτει σε στέλεχος 

την διαχείριση του προγράµµατος» και προϋπάρχουν το Τεχνικό ∆ελτίο του 

Έργου, το έντυπο καθορισµού του έργου και η σχετική απόφαση έγκρισης.   Σε 

προφορική συζήτηση, δόθηκε η διευκρίνιση ότι καταβάλλεται προσπάθεια να 

εµπλέκεται από την αρχή της φάσης συµπλήρωσης του εντύπου καθορισµού του 

έργου, κάτι που όµως δεν είναι πάντα εφικτό λόγω του χρονικού διαστήµατος που 

µεσολαβεί από την σύλληψη της ιδέας µέχρι την έγκριση και του γεγονότος ότι, οι 

οριζόµενοι ως υπεύθυνοι του έργου είναι εξωτερικοί συνεργάτες χωρίς σταθερή 

σχέση µε την εταιρεία οπότε και δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεργάζονται τότε.  

Ένα επιπλέον σηµείο για να ληφθεί υπ’ όψη είναι το ποιος µεριµνά στο ενδιάµεσο 

αυτό διάστηµα για την εξέλιξη της πρότασης του έργου. 

5. Η διαδικασία δεν λαµβάνει υπ’ όψη της το γεγονός ότι ενδέχεται να µην υπάρχει 

στέλεχος για να ορισθεί ως ‘υπεύθυνος του έργου’ .  Συνεπώς στη διαδικασία θα 

έπρεπε να προβλεφθεί και η σχετική προκήρυξη για επιλογή υπεύθυνου έργου, 

και όλων των άλλων ειδικοτήτων που θα πλαισιώσουν την οµάδα έργου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3429/05 και Π∆ 118/07.   

6. Απ΄ ότι διαφαίνεται από την περιγραφή της διαδικασίας, δεν είναι ο υπεύθυνος 

του έργου που συντάσσει το «γενικό πλάνο - Charter» ή την «αναλυτική δοµή 

εργασιών, WBS» σε συνεργασία µε τους ειδικούς ή και τα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας, τα οποία µάλλον του παραδίδονται ‘έτοιµα’, αλλά αντίθετα προβαίνει 

στην κατανοµή αρµοδιοτήτων ανά εργαζόµενο, ανά χρονική στιγµή 

(responsibility chart), αφού: «Ο υπεύθυνος διαχείρισης του προγράµµατος 

δηµιουργεί χρονοδιάγραµµα αναγράφοντας µε λεπτοµέρεια την ακριβή 

ηµεροµηνία που πρέπει να υλοποιηθεί κάθε ενέργεια µε παράλληλη καταγραφή 

των υπεύθυνων ατόµων για κάθε ενέργεια.».    

Μέχρι σήµερα πάντως, αν και η διαδικασία προβλέπει τη σύνταξη 

χρονοδιαγράµµατος, κάτι τέτοιο ακόµη δεν έχει γίνει αφού, η διαδικασία όπως 

προαναφέρθηκε δεν εφαρµόζεται,  καθώς η εταιρεία δεν διαχειρίζεται προγράµµατα 

ΕΣΠΑ.  

7. Οι όποιοι περιορισµοί που αντιµετωπίζει το έργο, καθορίζονται από το τεχνικό 

του δελτίο και αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου 

εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος στα πλαίσια του εγκεκριµένου 
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προϋπολογισµού.  Όµως, δεν καθορίζονται συγκεκριµένες ή µετρήσιµες ποιοτικές 

προδιαγραφές, ενώ η χρονική παράταση της υλοποίησης είναι σύνηθες 

φαινόµενο.  Σε ότι αφορά οποιαδήποτε υπέρβαση του προϋπολογισµού, δεν 

εγκρίνεται, οπότε και δεν πραγµατοποιείται.   

8. ∆εν διαφαίνεται να γίνεται διαχείριση κινδύνου, ούτε καθορισµός ή 

προγραµµατισµός επαφών µε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη, αν και σε ότι αφορά το 

σύστηµα, υπάρχει σχετική οδηγία. Ούτως ή άλλως, δεν είναι θέµατα που 

απασχολούν τον υπεύθυνο έργου αλλά, αν κάτι προκύψει, το αναλαµβάνει η 

διοίκηση, η οποία κρατά την εξουσία για τα πάντα, και τις επαφές µε όσους 

εµπλεκόµενους δηµιουργούνται από τα έργα και τη γενικότερη λειτουργία της.   

9. Στην όλη οργάνωση της εταιρείας πάντως προβλέπεται και η θέση του υπεύθυνου 

προγραµµάτων:  «Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ελέγχει τις αναφορές  

του υπεύθυνου διαχείρισης του έργου και καταγράφει την πορεία υλοποίησης για 

το σύνολο των προγραµµάτων ενώ παράλληλα συντάσσει αναφορά υλοποίησης 

των έργων προς τη Γενική ∆ιεύθυνση και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο» 

10. Τις συναντήσεις τις καθορίζει και συντονίζει η γενική διεύθυνση και όχι ο 

Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, και συγκεκριµένα «Η Γενική ∆ιεύθυνση 

σε τακτά διαστήµατα συντονίζει συναντήσεις µεταξύ των υπευθύνων διαχείρισης 

προγραµµάτων προκειµένου να ανταλλάσσονται πρακτικές καλής αντιµετώπισης 

και διαχείρισης διαµορφώνοντας νέες µεθοδολογίες» γεγονός που υποδηλώνει ότι 

µάλλον  το σύστηµα είναι πιο συγκεντρωτικό από ότι θα έπρεπε για να µπορεί το 

έργο να υλοποιείται. 

11. Επιπλέον, είναι η Γενική ∆ιεύθυνση  η οποία «ασκεί τον έλεγχο και σε περίπτωση 

ανάγκης επανυποβολής την επιστρέφει στον υπεύθυνο διαχείρισης ενώ 

διαφορετικά σε περίπτωση έγκρισης το  µεταβιβάζει για τελική έγκριση στον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο», αντί να είναι υποχρέωση του υπεύθυνου του έργου ο 

συνεχής έλεγχος για την επιτυχή υλοποίηση του καθώς και η ενηµέρωση της 

γενικής διεύθυνσης. 

12. Συνέπεια αυτών αποτελεί το γεγονός ότι κατά τον χρόνο - προγραµµατισµό 

υλοποίησης του έργου θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η ιδιαίτερη συµµετοχή της 

γενικής διεύθυνσης στην υλοποίηση του έργου, σε επίπεδο ελέγχου και λήψης 

σχετικών αποφάσεων. 
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13. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται η όχι ιδιαιτέρως έντονη συµµετοχή του υπεύθυνου 

διαχείρισης στην υλοποίηση του έργου. Περισσότερο µοιάζει µε αρµοδιότητες 

εκτελεστικού οργάνου που ακολουθεί προ-ετοιµασµένες οδηγίες παρά ενός 

υπεύθυνου έργου µε την έννοια της ∆ιοίκησης Έργων, όπου αυτός αναλαµβάνει 

την ευθύνη και του παρέχονται οι αρµοδιότητες και εξουσίες να κάνει ‘ο,τι 

απαιτείται’ για να υλοποιηθεί το έργο επιτυχώς. 

Πάντως, στη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης δεν το αρνήθηκε ο γενικός 

διευθυντής –που και ο ίδιος αντιµετωπίζει ανάλογο θέµα παροχής αρµοδιότητος 

χωρίς εξουσία - ο οποίος το απέδωσε στο γεγονός ότι α) δεν είναι επαρκώς 

καταρτισµένοι και χρειάζονται καθοδήγηση, β) η έννοια του υπεύθυνου έργου δεν 

είναι ξεκάθαρη όπως στην ‘∆ιοίκηση Έργων’ και κανένα στέλεχος δεν είναι 

υπεύθυνο για ένα µόνο έργο, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται ‘πολυτέλεια’ 

επισηµαίνοντας παράλληλα το πρόβληµα απόκτησης πόρων µέσω των νόµιµων 

διαδικασιών.    

14. Όπως προέκυψε στα πλαίσια των προσωπικών συνεντεύξεων, αλλά και από τη 

µελέτη του επιχειρησιακού προγράµµατος της εταιρείας, η όλη διαδικασία της 

υλοποίησης των έργων φαίνεται εστιασµένη στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα 

προ-εγκεκριµένα τεχνικά τους δελτία  (αφού η δουλειά τους είναι ικανοποιητική, 

πολλές φορές λειτουργώντας ως πρότυπο και πάντα ικανοποιώντας τις τεχνικές 

απαιτήσεις των χρηµατοδοτών) και όχι στην επί τοις ουσίας συνεισφορά στον 

κλάδο ή/και στην επίτευξη του σκοπού της στο επιχειρησιακό σχέδιο της 

εταιρείας.  Τα έργα δηλαδή πολλές φορές είναι ξεκοµµένα από την αποστολή της, 

και αναλαµβάνονται απλά γιατί χρηµατοδοτούνται, και η εταιρεία τα έχει ανάγκη 

για λόγους επιβίωσης!  (Αυτά, για το ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις ‘χάνουν το 

χαρακτήρα τους και το στόχο της αποστολής τους’ µόνο όταν έχουν σχετική 

αυτοδυναµία.  Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει και από το λόγο για τον οποίο το 

κράτος τις χρηµατοδοτεί ή όχι).   

15. Συνέπεια αυτού είναι το επιχειρησιακό της σχέδιο να διαµορφώνεται από τα 

εγκεκριµένα της προγράµµατα και έργα, και όχι το αντίθετο. Και όµως σηµαντική 

αρχή στη ∆ιοίκηση Έργων, για την επιτυχία των έργων αποτελεί και το να 

‘ξεπηδούν’ τα έργα από το επιχειρησιακό της επιχείρησης, το οποίο συµβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής της.    



MBA Executive, ∆ιπλωµατική Εργασία: «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ∆ΕΚΟ µέσω Έργων». 

Αφροδίτη Τ. Ζούρλα 95 

16. Από τις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση µεταξύ των 

εργαζοµένων, ή τουλάχιστον ότι ‘επιλεκτικά δεν θέλουν να γνωρίζουν’ κυρίως 

λόγω των πολλών και διαφορετικών αντικειµένων µε τα οποία είναι 

επιφορτισµένοι, για κανένα από τα οποία δεν υπάρχει έγγραφη αποδοχή και 

δέσµευση.  Έτσι, για παράδειγµα, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, αν 

και έχει ορισθεί και το γνωρίζει, εν τούτοις, µε την δικαιολογία ότι ‘ακόµη δεν 

ξεκίνησαν προγράµµατα ΕΣΠΑ’ δεν εφαρµόζει τη σχετική διαδικασία, αλλά ούτε 

και θεωρεί τον εαυτό του Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, για τα υπόλοιπα 

έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην εταιρεία.   

17. ∆εν υπάρχει δέσµευση σε σχετικό έγγραφο για τα καθήκοντα τα οποία κάποιος 

αναλαµβάνει, είτε ως υπεύθυνος έργου, είτε µε κάποια άλλη αρµοδιότητα.   

18. Το κυριότερο, δεν είναι εµφανής η δέσµευση της ∆ιοίκησης, για την επίτευξη 

αποτελέσµατος, αφού η µη εφαρµογή π.χ. της διαδικασίας στη λειτουργία της 

εταιρείας ένα χρόνο µετά, δεν φέρει καµιά επίπτωση σε κανέναν, απλά είναι 

αποδεκτό ότι κάτι δεν ολοκληρώνεται.  

Με βάση τα παραπάνω και δεδοµένης της σηµασίας της δέσµευσης της διοίκησης για 

την υλοποίηση των έργων, διαφαίνεται ότι  όχι µόνο οι εργαζόµενοι αλλά και η ίδια η 

διοίκηση δεν έχει κουλτούρα ∆ιοίκησης Έργων µε την έννοια ότι, αναλαµβάνοντας 

τα καθήκοντα της δεν είναι καθορισµένο το «Έργο» που αναλαµβάνει να φέρει εις 

πέρας στη διάρκεια της θητείας της, καθώς η λειτουργία της εταιρείας είναι συνεχής.  

Ορµώµενη κυρίως από το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση των έργων που υλοποιεί δεν 

ακολουθεί ούτε τακτική ροή αλλά ούτε και είναι αξιόπιστη, -δύναται να αλλάξει 

ακόµη και από την αλλαγή της διοίκησης στα υπουργεία ή στον µεγαλοµέτοχο- , 

αλλά και από τις νοµικές υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις προµήθειες υπηρεσιών (και 

προσωπικού), το ‘συνεχές του χαρακτήρα της εταιρείας σε αντιπαράθεση µε το 

εφήµερο της δικής της θητείας, και, σε συνδυασµό µε την ευρύτητα του αντικειµένου 

των έργων που αναλαµβάνονται από την εταιρεία, η εκάστοτε διοίκηση δεν θεωρεί 

ότι είναι υποχρεωµένη να υλοποιήσει τα όσα προβλέπονται στο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα της εταιρείας για το εκάστοτε έτος, το οποίο όχι µόνο δεν θεωρεί 

δεσµευτικό αλλά και όταν το τροποποιεί, σύµφωνα µε τα δικά της οράµατα, τις 

περισσότερες φορές είναι µη ρεαλιστικό µε τις υπάρχουσες συνθήκες οργάνωσης, 

πόρων και λειτουργίας.    
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4.4  Προτάσεις για την υιοθέτηση της ∆ιοίκησης µέσω Έργων στο Κέντρο 

Ελληνικής Γούνας Α.Ε. (ΚΕΓ)   

 

Από την ανάλυση των πεδίων της προηγούµενης ενότητας αναδείχτηκαν προβλήµατα 

τα οποία συνηγορούν στην υιοθέτηση µιας ολιστικής προσέγγισης για «∆ιοίκηση 

µέσω Έργων» στη λειτουργία της εταιρείας ΚΕΓ, όπως: 

• ∆εν εξασφαλίζεται η διάθεση κατάλληλων πόρων ούτε και η διαχείριση τους 

• ∆εν υπάρχει συστηµατική, επαρκής ενηµέρωση ούτε και δεσµευτική ανάθεση 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των εργαζόµενων. Αντίθετα, υπάρχουν συγκεχυµένες 

αρµοδιότητες, µάλλον µη ρεαλιστικοί προγραµµατισµοί, και σίγουρα 

ασταθείς πηγές χρηµατοδότησης. 

• Ο ρόλος του υπεύθυνου έργου είναι τυπικός, χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες, 

ενώ κι όταν δεν ολοκληρώνει το έργο ή τις εργασίες του µε επιτυχία δεν έχει 

κανένα ουσιαστικό αντίκτυπο, πχ διακοπή συνεργασίας, γιατί αντιµετωπίζεται 

σαν µόνιµος εργαζόµενος. 

• ∆εν αναπτύσσεται αίσθηµα ασφάλειας, συνεργασίας ούτε συµµετοχής σε 

κάποια οµάδα  

• ∆εν διαφαίνεται εστίαση στα αποτελέσµατα πάρα στην τήρηση των 

διαδικασιών 

• ∆εν τίθεται ουσιαστικός χρονικός περιορισµός στην υλοποίηση 

συγκεκριµένων, κατά τα άλλα, έργων, κυρίως γιατί αντιµετωπίζονται σαν 

λειτουργία (στα πλαίσια της εργασίας κάποιου, και όχι σαν έργα µε σκοπό, 

περιορισµούς, εµπλεκόµενα µέρη, κινδύνους, και ιδιοκτήτη). 

• ∆εν υπάρχει κουλτούρα υλοποίησης έργων τόσο από τους εργαζόµενους όσο 

και από τη διοίκηση, παρά το ότι όλα τα χρόνια λειτουργίας της υλοποιεί 

πλήθος αυτόνοµων έργων άλλα και εργασίες τις οποίες αν και αντιµετωπίζει 

σαν λειτουργίες, αποτελούν ουσιαστικά έργα.  Οι διοικήσεις, όπως και οι 

συµβασιούχοι, αν και αλλάζουν στη διάρκεια των χρόνων έχουν την ίδια 

νοοτροπία: συνεχής λειτουργία, καµία δέσµευση για συγκεκριµένα έργα! 
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Στη συνέχεια, βάσει των παρατηρήσεων και προβληµάτων που αναδείχθηκαν στα 

πεδία της προηγούµενης ενότητας, παρουσιάζονται προτάσεις οι οποίες χρειάζεται να 

υιοθετηθούν ή σηµεία που πρέπει να προσεχθούν ώστε η εταιρεία να λειτουργήσει µε 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και περισσότερα επιτυχηµένα έργα.  

 

4.4.1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Επειδή για την επιτυχηµένη υλοποίηση ενός έργου, «δεν αρκούν οι µεγαλεπήβολοι 

στρατηγικοί σχεδιασµοί, αλλά το πόσο καλά εκτελούνται τα έργα» (Advanced 

Management Solutions, 1993), θα πρέπει να αντιµετωπίζεται κατ’ αρχήν το σύνολο 

του επιχειρησιακού προγράµµατος σαν ένα έργο, και οι επιµέρους δράσεις του ως 

υποέργα, που χρήζουν διαχείρισης εφαρµόζοντας τις µεθόδους και τα εργαλεία της 

διοίκησης µέσω έργων.   

Η διοίκηση µέσω έργων θα πρέπει να εφαρµοσθεί σε όλη τη διοικητική βαθµίδα της 

εταιρείας, µε κατ’ αρχήν υιοθέτηση των αρχών της από την ανώτερη διοίκηση.   Με 

άλλα λόγια, να υπάρχει δέσµευση της διοίκησης ως προς την υλοποίηση του 

επιχειρησιακού προγράµµατος το οποίο αποδέχονται, και για το οποίο στη λήξη 

κάθε οικονοµικού έτους θα απολογείται και θα ευθύνεται.  Όχι µόνο σχέδια 

µεγαλεπήβολα και ανεφάρµοστοι, µη ρεαλιστικοί προγραµµατισµοί.  Την δέσµευση 

της διοίκησης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα διευκολύνει επιλογή διοικήσεων που 

πιστεύουν αυτοί πρώτοι τον ρόλο του  ΚΕΓ και τη σηµασία της συνεισφοράς των 

δράσεων που αναλαµβάνει στον κλάδο. 

Βέβαια η δέσµευση της διοίκησης προϋποθέτει ότι εξασφαλίζεται, από τη µεριά του 

κράτους, η τακτική ροή της εγκεκριµένης χρηµατοδότησης, καθώς η εταιρεία 

αδυνατεί να καλύπτει τις δαπάνες από ιδία έσοδα, γι’ αυτό και προτείνεται η 

δέσµευση της να είναι συνάρτηση των δυνάµενων να διατεθούν πραγµατικά στην 

εταιρεία στη διάρκεια του έτους για το οποίο αναλαµβάνει τη δέσµευση.   

Σηµαντική αρχή για την επιτυχία των έργων, σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ιοίκησης 

µέσω Έργων, αποτελεί και το να ‘ξεπηδούν’ τα έργα από το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα της εταιρείας και όχι το αντίθετο, να διαµορφώνουν τα 

χρηµατοδοτούµενα έργα το περιεχόµενο του  επιχειρησιακού σχεδίου.  Προς την 

κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθεί και το ΚΕΓ. 
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Η κουλτούρα ‘διοίκησης µέσω έργων’ θα πρέπει να καλλιεργηθεί σε όλο τον 

οργανισµό, µέσω ειδικών εκπαιδευτικών ενδο-επιχειρησιακών σεµιναρίων  

Με δεδοµένο ότι ως έργο µπορεί να θεωρηθεί κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα η 

οποία διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων, και συγκεκριµένα έναρξη – 

λήξη, µοναδικότητα ως προς το παραγόµενο προϊόν και τις συνθήκες υλοποίησης 

καθώς και ιδιαίτερους περιορισµούς κόστους, χρόνου και προδιαγραφών η εταιρεία 

θα πρέπει να διαχειριθεί ως ξεχωριστά έργα τόσο τα επονοµαζόµενα ‘καθαρά’ έργα 

(πχ κοινοτικά ή ερευνητικά προγράµµατα) όσο  και τις διάφορες δράσεις  που 

υλοποιεί (πχ εκπόνηση µελετών, διεξαγωγή ερευνών, υλοποίηση σεµιναρίων, έκδοση 

ενηµερωτικών φυλλαδίων, οργάνωση εκδηλώσεων – ηµερίδων, διοργάνωση διεθνών 

εκθέσεων), αλλά και τις ενδιάµεσες ενέργειες που αναλαµβάνονται για την καλύτερη 

οργάνωση της εταιρείας (πχ ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, λογισµικό οικονοµικής 

διαχείρισης προγραµµάτων, λογισµικό παρακολούθησης συµβάσεων), εφαρµόζοντας 

σε κάθε ένα από αυτά τις τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία προτείνονται από την 

µέθοδο της ∆ιοίκησης µέσω Έργων. 

Το περιεχόµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος θα πρέπει να γνωστοποιείται και 

να αναλύεται σε όλους τους εργαζόµενους καθώς αυτό δηµιουργεί καλύτερη 

αφοσίωση στην υλοποίηση του. 

Προκειµένου να αποφεύγεται η υλοποίηση δράσεων χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί 

προαπαιτούµενες, πολλές φορές γιατί απλά δεν προβλέφθηκαν, να συντάσσεται 

αναλυτική δοµή εργασιών (WBS) όχι µόνο σε επίπεδο έργων - υποέργων αλλά και 

σε επίπεδο του συνολικού επιχειρησιακού προγράµµατος. 

Να τίθενται οι προτεραιότητες υλοποίησης των έργων βάσει των υφιστάµενων 

περιορισµών, κύρια της χρηµατοδότησης και του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού. 

Αφού καθορισθεί το ύψος των ετήσιων διαθέσιµων προϋπολογισµών και όχι των κατ’ 

αρχήν συνολικά εγκεκριµένων, θα πρέπει να επιλέγονται πόροι µε βάσει τα έργα 

που βρίσκονται σε προτεραιότητα και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

εταιρείας και όχι να προσαρµόζεται η προτεραιότητα των δράσεων στους 

διαθέσιµους - υφιστάµενους πόρους (κύρια ανθρώπινους).  

Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης θα πρέπει να πραγµατοποιείται 

καταγραφή των πιθανών ‘κινδύνων’ ώστε, και να εξασφαλίζεται η υποστήριξη 
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όλων των ενδιαφερόµενων µερών (κύρια των άλλων φορέων γούνας) αλλά και να 

αποφεύγονται άσκοπες ενέργειες.  

Θα πρέπει για κάθε δραστηριότητα να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης, η 

οποία, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί, είτε να χάνεται η δυνατότητα υλοποίησης τους 

ή να διακινδυνεύεται η παραµονή του εκάστοτε υπεύθυνου.  

Να συνειδητοποιηθεί η σηµαντικότητα του ρόλου του εξειδικευµένου ‘υπεύθυνου 

έργου’ στην επιτυχή υλοποίηση των έργων. 

Κατά την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη και οι 

περιορισµοί που θέτει το περιβάλλον που λειτουργεί η ίδια η εταιρεία, όπως για 

παράδειγµα η τήρηση των νόµιµων διαδικασιών προµηθειών, πέραν των ειδικών 

περιορισµών χρόνου, κόστους και ποιότητας του εκάστοτε συγκεκριµένου έργου. 

Προκειµένου να εξασφαλίζεται η επιτυχία των έργων που ανατίθενται σε εξωτερικές 

εταιρείες θα πρέπει η σύµβαση τους να τους δεσµεύει και για την υιοθέτηση - 

εφαρµογή των αποτελεσµάτων των έργων από την εταιρεία (Κ.Ε.Γ.)   

 

4.4.2 Οργανωτική ∆οµή  

∆εδοµένης της µεγάλης συµµετοχής των έργων στις δραστηριότητες της εταιρείας 

µια πιο ικανοποιητική οργανωτική δοµή της εταιρείας θα έπρεπε, παράλληλα µε τη 

λειτουργική ιεραρχική της δοµή, να περιλαµβάνει την παρουσία των έργων που 

υλοποιούνται, καθορίζοντας τόσο τους υπεύθυνους έργων όσο και τις οµάδες έργου 

που σχηµατίζονται από την ενασχόληση των εργαζόµενων µε τα έργα.  Ως εκ τούτου, 

η οργανωτική της δοµή θα πρέπει να διαµορφωθεί στην υβριδική µορφή τύπου 

matrix, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στην εικόνα 6. 

Βασική προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της οργανωτικής δοµής αποτελεί ο 

καθορισµός των καθαρών λειτουργιών της εταιρείας και ο διαχωρισµός τους από 

οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ‘έργο’ (όπως σε προηγούµενη παράγραφο 

αναφέρθηκε, δες 4.2) και βρίσκονται σε εξέλιξη στη διάρκεια µιας χρονιάς.  Τα έργα, 

µικρής ή µεγάλης διάρκειας, θα µπορούν να ξεκινούν οποτεδήποτε µέσα στη χρονιά, 

αρκεί να υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι, και να ανατίθεται στον κατάλληλο υπεύθυνο 

έργου. 
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Η ανάθεση αρµοδιοτήτων σε στελέχη, θα πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογες 

εξουσίες, παράγοντας πολύ σηµαντικός για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση η διαθεσιµότητα των κατάλληλων για την εκάστοτε φορά 

ατόµων. 

Με δεδοµένη τη σηµαντικότητα του ρόλου του υπεύθυνου έργου στην επιτυχή 

ολοκλήρωση ενός έργου, θα πρέπει να καθορίζεται επ’ ακριβώς και επισήµως 

(εγγράφως) υπεύθυνος για κάθε έργο.  ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας του 

αντικειµένου του υπεύθυνου έργου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα 

(γνώσεις, δεξιότητες) το ατόµου.  

Παράλληλα θα πρέπει να καθορίζονται, εγγράφως, οι αρµοδιότητες και τα 

καθήκοντα του κάθε ατόµου καθώς και η συµµετοχή του στην οµάδα του εκάστοτε 

έργου, ώστε να αναπτύσσεται συνοχή µεταξύ των µελών στην επίτευξη του κοινού 

σκοπού, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον επικεφαλής έργου στον οποίο θα 

αναφέρονται, πέρα από τον προϊστάµενο τους, βάσει της λειτουργικής ιεραρχικής 

δοµής.  

Για να µειωθούν οι χρόνοι υλοποίησης των έργων αλλά και για να επιτευχθούν πιο 

αποτελεσµατικά οι στόχοι του επιχειρησιακού, η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει 

σε πιο επίπεδες µορφές οργάνωσης, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τον 

σχηµατισµό οµάδων έργου που αποτελείται από κατάλληλα µέλη.  Ο εκάστοτε 

διευθυντής δεν θα πρέπει να αποτελεί το σηµείο αναφοράς όλων των ενεργειών, 

λειτουργιών, έργων.  

 

4.4.3 Άνθρωποι  

Θα πρέπει να προσφέρονται υποχρεωτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης των εργαζοµένων 

σε αντικείµενα σχετικά µε την τρέχουσα εργασία τους, που θα τη διευκολύνουν ή θα 

τη βελτιώσουν, ή σε αντικείµενα εργασίας που πρόκειται να αναλάβουν.   

Θα πρέπει να δίδονται κίνητρα για συνεχή προσωπική βελτίωση  και αναβάθµιση 

των γνώσεων που διαθέτουν.  Καλό είναι ενέργειες αυτόνοµης µάθησης, αλλά και 

εύρεσης λύσεων να επικροτούνται και να επιβραβεύονται. 

Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων άρνησης εργαζοµένων να εκπαιδευτούν σε 

νέες µεθόδους και εφαρµογές θα πρέπει να προηγείται η ενηµέρωση ώστε όχι µόνο 
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να αντιληφθούν την αναγκαιότητα υιοθέτησης της εφαρµογής αλλά και το βαθµό που 

οι ίδιοι θα διευκολυνθούν. 

Το κλίµα αβεβαιότητας που διατρέχει τόσο το µόνιµο προσωπικό όσο και τους 

συµβασιούχους, εξ’ αιτίας της αµφισβήτησης που επικρατεί σχετικά µε τη συνέχιση 

αυτόνοµης λειτουργίας της εταιρείας ή/και ανανέωσης των συµβάσεων τους, θα 

πρέπει να αρθεί και στη θέση του να διαµορφωθεί θετικό κλίµα και αίσθηµα οµάδας 

µε κοινό στόχο.  Προϋπόθεση αυτού, η επικοινωνία του ενδιαφέροντος της διοίκησης 

για την αποστολή του ΚΕΓ αλλά και των υπεύθυνων έργων για την συµβολή των 

έργων στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας και στην ανάπτυξη 

του κλάδου.   Περαιτέρω, απαιτείται µια καλύτερη, πιο ξεκάθαρη διαχείριση του 

τρόπου σύναψης συνεργασίας µε τους εξωτερικούς συνεργάτες, η οποία σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. 

Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να αποκτήσουν κουλτούρα υλοποίησης έργων, θέτοντας 

σαν στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών µέσα στους περιορισµούς τους οποίους 

επικοινωνεί ο εκάστοτε υπεύθυνος έργου.   Το γεγονός ότι ο υπεύθυνος έργου µπορεί 

να είναι διαφορετικός από τον προϊστάµενο της λειτουργικής ιεραρχικής δοµής, 

εµπεριέχει δυσκολίες.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της νέας 

κουλτούρας, πέρα από την κατάλληλη εκπαίδευση και επικοινωνία του λόγου 

υιοθέτησης της, αποτελεί η συµµετοχή εξειδικευµένων υπεύθυνων έργου.  

Αντί να προσαρµόζονται οι δράσεις και κυρίως η ποιότητα των δράσεων που 

υλοποιούνται στα άτοµα τα οποία είναι διαθέσιµα, θα πρέπει η εταιρεία να προβαίνει 

στη απόκτηση των κατάλληλων ανθρώπων για την εκάστοτε δράση – έργο.  Θα 

πρέπει συνεπώς να προβαίνει εγκαίρως στην απόκτηση των εκάστοτε πόρων, 

τηρώντας τις νοµικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της, οι οποίες όµως, θα 

πρέπει να επισηµανθεί, πολλές φορές δηµιουργούν πρόβληµα λόγω του 

περιορισµένου χρονικού διαστήµατος για το οποίο επιτρέπεται να συνάπτονται 

συµβάσεις έργου, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια κάποιων έργων είναι πολύ 

µεγαλύτερη.  

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να αλλάξει η κουλτούρα των 

εργαζοµένων, µονίµων και συµβασιούχων και να γίνει «η µετάβαση από 

εργαζόµενους υπαλλήλους και εργαζόµενους χειρονακτικής εργασίας σε 

εργαζόµενους επιχειρηµατίες που κατέχουν ειδικές γνώσεις (entrepreneurs, 
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knowledge workers) και δεν απασχολούνται σε σταθερή αλλά σε ελεύθερη βάση 

(freelance workers)» (Turner, 1993).   

 

4.4.4 Συστήµατα και ∆ιαδικασίες  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης είναι να 

εξασφαλίζεται η άµεση και συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων 

σε αυτά.  Οι εργαζόµενοι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι µε την εφαρµογή των 

συστηµάτων αυτών ωφελούνται αυτοί πρώτοι από όλους.   

Θα πρέπει να υπάρχει συστηµατική, επαρκής ενηµέρωση και να εξασφαλιστεί η 

διαδικασία συνεχούς ενδοεπικοινωνίας τόσο σε θέµατα γενικής ενηµέρωσης όσο και 

για την πορεία εξέλιξης του έργου.  Ενδεικτικά, ένα πλάνο επικοινωνίας θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα εξής πεδία:  

Πλάνο επικοινωνίας 

Αντικείµενο που 

πρέπει να διατεθεί 

προς ενηµέρωση 

Αιτία Ανάµεσα σε 

ποιούς 

Καλύτερος τρόπος 

επικοινωνίας 

Υπευθυνότητα Πότε & Πόσο 

συχνά 

      

 

Η ανάθεση αρµοδιοτήτων στους εργαζόµενους θα πρέπει να γίνεται µε δεσµευτικό 

και όσο το δυνατό πιο ξεκάθαρο τρόπο.  

Πρέπει να διασφαλίζεται ο προσανατολισµός στα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των έργων 

(ενδιάµεσα ορόσηµα και τελικό προϊόν) αντί να εξασφαλίζεται η προσήλωση των 

εργαζοµένων στην τήρηση των διαδικασιών. 

Κατά την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να τίθεται ουσιαστικός χρονικός 

περιορισµός – ηµεροµηνία λήξης,  

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου ο οποίος γίνεται από τον υπεύθυνο έργου 

θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε όλη τη  διάρκεια υλοποίησης του έργου 

εφαρµόζοντας τις διαδικασίες και τα εργαλεία της ∆ιοίκησης Έργων.  Όταν ο 

υπεύθυνος ενός έργου δεν ολοκληρώνει το έργο µε επιτυχία θα πρέπει να έχει 

ουσιαστικές επιπτώσεις ακόµη και διακοπή συνεργασίας, και όχι να 

αντιµετωπίζεται σαν µόνιµος εργαζόµενος που δεν µπορείς να τον αλλάξεις.   
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∆εδοµένης της σηµασίας της διαθεσιµότητας των απαραίτητων πόρων την κατάλληλη 

χρονική στιγµή για την επιτυχία ενός έργου, θα πρέπει να γίνεται τόσο ο καθορισµός 

των αρµοδιοτήτων τους όσο και ο ξεκάθαρος επιµερισµός τους στα έργα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρησιµοποίησης τους σε διάφορα 

παράλληλα εξελισσόµενα έργα.   
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι επιχειρήσεις διεθνώς, στην προσπάθεια τους να παραµείνουν ανταγωνιστικές σε 

ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

αναλαµβάνουν έργα προκειµένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους που 

θέτουν.  Η επιτυχία την οποία γνωρίζουν τα έργα και οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

τις µεθόδους και τις τεχνικές της ∆ιοίκησης Έργων, έχει οδηγήσει τον αριθµό των 

επιχειρήσεων που τις υιοθετούν αλλά και των εξειδικευµένων Υπεύθυνων 

∆ιαχειριστών Έργων να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια θεαµατικά.  

Οι διάφορες δραστηριότητες που αναλαµβάνουν πολλοί οργανισµοί µπορούν επίσης 

να θεωρηθούν και να αντιµετωπιστούν σαν έργα, εφ’ όσον είναι µοναδικές, 

υλοποιούνται µε µοναδικό κάθε φορά τρόπο και διαθέτουν τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα έργο: τεκµηριωµένο σκοπό (λόγος για τον οποίο αναλαµβάνεται), 

συγκεκριµένες προδιαγραφές απόδοσης, έναρξη και λήξη, χρονική διάρκεια (κύκλος 

ζωής), αλληλεξαρτήσεις, εργασίες µοναδικές και µη επαναλαµβανόµενες, 

ενδιαφερόµενους (διοίκηση, υπεύθυνος έργου, οµάδα έργου, προσωπικό, µέτοχοι, 

χορηγοί, προµηθευτές, κοινωνικές οµάδες ενδιαφέροντος) και πόρους (άνθρωποι, 

µηχανήµατα, υλικά και χρήµατα). 

Σηµαντικά στοιχεία για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των έργων είναι η 

συστηµατική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων υπό το πλαίσιο των περιορισµών που 

θέτουν οι ποιοτικές προδιαγραφές, και το κόστος υλοποίησης στον επιθυµητό χρόνο, 

η δηλωµένη δέσµευση της διοίκησης και των εµπλεκόµενων µερών, οι ξεκάθαροι 

στόχοι, η συνεχής εστίαση στα αποτελέσµατα, η δηµιουργία συνεργαζόµενων 

οµάδων έργου, η ενηµέρωση και επικοινωνία όλων των εµπλεκόµενων µε το έργο 

τόσο για το εφαρµοζόµενο σύστηµα όσο και για την πορεία του έργου, η διαχείριση 

του κινδύνου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας του έργου και η συνεχής 

σύγκριση µε τους αρχικούς στόχους και ορόσηµα που τίθενται στον αρχικό 

σχεδιασµό του έργου, ώστε να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις και να αντιµετωπίζονται 

τυχόν παρεκκλίσεις.  Όλα αυτά καθίστανται εφικτά υπό την καθοδήγηση ενός 

εξειδικευµένου Υπεύθυνου Έργου.   

Γίνεται κατανοητή η σηµαντικότητα τόσο του ρόλου του υπεύθυνου του έργου όσο 

και της ανάγκης εφαρµογής κανόνων από συµπεριφορικές οργανωσιακές θεωρίες 

καθώς το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός όταν 
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αποφασίσει να υιοθετήσει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του είναι η αλλαγή της 

ανθρώπινης κουλτούρας.  

Προσπάθειες οργάνωσης που κάνει το δηµόσιο και οι δηµόσιες επιχειρήσεις 

αποκτώντας πιστοποιητικά διαχειριστικής επάρκειας, ή εφαρµόζοντας συστήµατα 

διοίκησης µέσω στόχων, χωρίς προηγουµένως να εκπαιδεύουν κατάλληλα το 

προσωπικό τους, και να διαµορφώσουν µια θετική προς τις µεθόδους αυτές 

κουλτούρα θα είναι µάλλον άκαρπες.  Όλοι οι διεθνείς οργανισµοί πιστοποιούν την 

καταλληλότητα ατόµων για διαχείριση έργων, ακριβώς γιατί όσο και αν τα διάφορα 

συστήµατα περιέχουν, σε πολλές περιπτώσεις, εξειδικευµένες τεχνικές και 

διαδικασίες, τα έργα υλοποιούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν να σχεδιάζουν, 

προγραµµατίζουν, εµπνέουν, διαχειρίζονται, αποφασίζουν, συνεργάζονται, παράγουν, 

ελέγχουν, καθοδηγούν.  Είναι τα άτοµα που αποκτούν δεξιότητες ∆ιοίκησης Έργων 

και όχι οι οργανισµοί. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός έργου είναι η δέσµευση της διοίκησης 

του οργανισµού, κάτι που στις δηµόσιες επιχειρήσεις δεν καθίσταται εύκολα εφικτό 

καθώς δεν δεσµεύονται ουσιαστικά για την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών 

σχεδίων που οι ίδιες καταθέτουν αλλά, αντίθετα, παρατηρείται ότι επικεντρώνονται 

σε όσα σε γενικό – επιτελικό – εθνικό επίπεδο απαιτείται να γίνεται και λιγότερο στο 

τεχνικό κοµµάτι της επίτευξης των στόχων.   

Επιπλέον, οι διάφοροι νόµοι και διατάξεις που οι δηµόσιες επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωµένες να εφαρµόζουν, δηµιουργούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

καθυστερήσεις, στο όνοµα της διαφάνειας, στις περιπτώσεις της προµήθειας αγαθών 

ή υπηρεσιών, ενώ δηµιουργούν έντονο πρόβληµα και στη διάθεση ανθρώπινων 

πόρων, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και υλοποίησης των διαφόρων 

δραστηριοτήτων.  Ανάλογη είναι και η πρόσβαση των δηµοσίων επιχειρήσεων στους  

χρηµατικούς πόρους, καθώς δεν εξασφαλίζονται από το κράτος τη χρονική στιγµή 

που προγραµµατίζονται.   

Με δεδοµένους τους επιπλέον περιορισµούς που αντιµετωπίζουν από το περιβάλλον 

λειτουργίας τους οι δηµόσιες επιχειρήσεις, αλλά και της ανάγκης να βελτιώσουν τις 

αποδόσεις τους, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, προτείνεται οι διοικήσεις να 

δεσµεύονται βάσει των διαθέσιµων χρηµατικών και ανθρώπινων πόρων τουλάχιστον 

για την ολοκλήρωση του ετήσιου, ρεαλιστικού επιχειρησιακού τους προγράµµατος 
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εφαρµόζοντας τις αρχές, µεθόδους και τεχνικές της ∆ιοίκησης µέσω Έργων, για την 

εφαρµογή των οποίων δεν απαιτείται ιδιαίτερη δυσκολία, εφ’ όσον το προσωπικό 

εκπαιδευτεί κατάλληλα και τόσο οι διοικήσεις όσο και το προσωπικό αποκτήσουν 

κουλτούρα έργων.  Ας µην ξεχνάµε ότι, σύµφωνα µε τον Turner (1993),  για την 

επιτυχή διαχείριση έργων δεν απαιτείται µόνο η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων 

και συγκεκριµένα, ο σωστός αριθµός κατάλληλων, αφοσιωµένων ανθρώπων, επαρκή 

χρήµατα, και ικανοποιητικά µέσα υποδοµής, αλλά χρειάζεται οι πόροι αυτοί να 

διαχειρίζονται καλά εν µέσω υποστηρικτικού περιβάλλοντος (δέσµευση διοίκησης, 

διαχείριση κινδύνων, απόκτηση υποστηρικτών). 

Οι ∆ΕΚΟ, µε δεδοµένους τους περιορισµούς τους, µπορούν να υιοθετήσουν τη 

∆ιοίκηση µέσω Έργων για να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα τους 

επιφέροντας αλλαγές στην Οργάνωση, στους Ανθρώπους της και στα 

εφαρµοζόµενα Συστήµατα.   

Γι’ αυτό προτείνεται, σε µια δηµόσια επιχείρηση όπως είναι το Κέντρο Ελληνικής 

Γούνας Α.Ε., αρχικά, ΚΑΘΕ δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ‘έργο’ και τίθεται 

σε προτεραιότητα προς υλοποίηση να ανατίθεται σε έναν κατάλληλα εκπαιδευµένο 

υπεύθυνο έργου, ο οποίος θα εφαρµόζει ό,τι προβλέπεται από τη ∆ιοίκηση Έργων, 

και θα ‘δανείζεται’ από κάθε τµήµα της εταιρείας εργαζόµενους για να ολοκληρωθεί 

το έργο στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα, µε τους εκάστοτε περιορισµούς. 

Μελλοντικός στόχος θα πρέπει να είναι, ΚΑΘΕ τµήµα να αντιµετωπίζει ΚΑΘΕ 

ενέργεια του σαν ΕΡΓΟ και να εφαρµόζει τις τεχνικές της ∆ιοίκησης Έργων ώστε, 

µέσα σε οριοθετηµένα χρονικά περιθώρια να ολοκληρώνονται µε επιτυχία οι εργασίες 

του.  

Επιθυµητός στόχος βέβαια, είναι όλη η επιχείρηση να λειτουργεί σύµφωνα µε τις 

αρχές της ∆ιοίκησης Έργων, µε Γενικό Υπεύθυνο Έργων (ultimate project manager), 

που µε την εξουσία από την διοίκηση θα παρακολουθεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

σαν Ενιαίο Έργο, αποτελούµενο από πολλά υποέργα, στα οποία και πάλι, θα 

καθορίζεται προτεραιότητα βάσει διαθέσιµων πόρων, και επιλογών της διοίκησης.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η καλλιέργεια νοοτροπίας - 

κουλτούρας έργων τόσο στους εργαζόµενους όσο και στη διοίκηση καθώς 

διαφαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι όλα τα χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία 

υλοποιεί πλήθος αυτόνοµων έργων άλλα και εργασίες οι οποίες ουσιαστικά 
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αποτελούν έργα, οι διοικήσεις όπως και οι εργαζόµενοι έχουν την ίδια νοοτροπία: οι 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται εκτελούνται σαν µια συνεχής λειτουργία, χωρίς 

καµία ουσιαστική δέσµευση για την ολοκλήρωση τους, χωρίς καµία επίπτωση για την 

καθυστέρηση, ή αναβολή τους.  

Σίγουρα, ο δηµόσιος χαρακτήρας της εταιρείας και η υποχρέωση τήρησης διάφορων 

νοµικών διατάξεων, η συνεχής λειτουργία της υλοποιώντας διαφορετικού 

αντικειµένου έργα κάθε φορά, η νοοτροπία των εργαζοµένων ότι αν και µε σύµβαση 

έργου είναι επί τοις ουσίας εργαζόµενοι που παραµένουν µέχρι τουλάχιστον αλλαγής 

της διοίκησης, κάτι που ενισχύεται από το γεγονός των αδικαιολόγητων 

καθυστερήσεων εγκεκριµένων χρηµατοδοτήσεων οι οποίες παρατείνουν εκ των 

πραγµάτων την υλοποίηση των έργων, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν 

την χαµηλή αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της εταιρείας.    

Και όµως, πιστεύω ότι, αν η εταιρεία κινηθεί προς την κατεύθυνση αλλαγής της 

οργανωτικής της δοµής από λειτουργική σε µικτή, όπου λειτουργίες και έργα θα 

συνυπάρχουν, όπου οι εργαζόµενοι θα αντιλαµβάνονται τις διάφορες εργασίες που 

εκτελούν ως έργα αυτόνοµα µε συγκεκριµένους περιορισµούς  η κάθε µια και όχι 

µόνο ως συνεχείς λειτουργίες, όπου οι πόροι θα είναι διαθέσιµοι και θα διαχειρίζονται 

εφαρµόζοντας τις πρακτικές και τα εργαλεία της διοίκησης έργων, όπου η δέσµευση 

της διοίκησης θα είναι ουσιαστική και επί συγκεκριµένου αποτελέσµατος, τα 

αποτελέσµατα θα είναι περισσότερο επιτυχηµένα µε την έννοια της επίτευξης των 

στόχων που έχουν τεθεί.   

Αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι στις δηµόσιες επιχειρήσεις δεν 

µπορούν να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα βάσει επιχειρησιακών στόχων 

και εξυπηρέτησης της αποστολής τους, αν όλα γυρνούν γύρω από τον περιορισµό των 

δηµοσίων δαπανών, αντί να στοχεύουν στο αποτέλεσµα το οποίο επιτυγχάνεται µέσα 

από σωστούς τρόπους διαχείρισης των δραστηριοτήτων – έργων.  
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