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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παγκοσμιοποίηση ως «όρος», αλλά και ως οικονομικό και κοινωνικό
φαινόμενο αποτελεί γνώρισμα του τέλους του προηγούμενου αιώνα και βασικό
συστατικό στοιχείο των εξελίξεων του 21ου αιώνα. Σηματοδοτεί σειρά ραγδαίων
εξελίξεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των
κρατών,

δημιουργώντας νέες συνθήκες λειτουργίας,

σχέσεων,
ουσιαστικά

πολιτισμού,
από

τα

κοινωνικής ευθύνης και
χαρακτηριστικά

επικοινωνίας,

συμπεριφοράς,

γνωρίσματα

του

οικονομικών

που διαφέρουν

παρελθόντος.

Κύρια

χαρακτηριστικά της νέας εποχής είναι η ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα και η
χρήση των νέων τεχνολογιών για την άμεση διάδοση των πληροφοριών, που
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναφορικά
με την ανταγωνιστικότητα, αυτή αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα ανάπτυξης των
επιχειρήσεων και των οικονομιών γενικότερα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων
που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσης και χαμηλής τεχνολογίας, κυρίως από
τις αναπτυσσόμενες χώρες που στηρίζονται στο χαμηλό κόστος εργασίας και αυτών
των αναπτυγμένων χωρών, είναι σκληρός και άνισος. Μοναδικός τρόπος επιβίωσης
και ανάπτυξης της δεύτερης κατηγορίας, στην οποία ανήκει και η χώρα μας είναι ο
σωστός σχεδιασμός, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ικανοποίηση
των αναγκών των πελατών-χρηστών, η εξυπηρέτησή τους μετά την πώληση κ.λπ.
Από την άλλη πλευρά, το έτερο γνώρισμα της εποχής, η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας σε όλους σχεδόν τους τομείς, παρέχει μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ
παράλληλα εγκυμονεί κινδύνους για την κοινωνική ευμάρεια. Είναι λοιπόν σημαντικό
για τους κοινωνικούς εταίρους και τις παραγωγικές τάξεις να συνεργάζονται στενά,
ώστε οι εφαρμογές της τεχνολογίας να κατευθύνονται προς μια αειφόρο οικονομική
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
Τα

δύο

παραπάνω

χαρακτηριστικά

-ανταγωνιστικότητα

και

τεχνολογία-

συνεπικουρούμενα από τον τομέα της απασχόλησης εμφανίζονται ως τρίπτυχο
στόχων και αποτελούν τον πυρήνα της σημερινής εθνικής πολιτικής για το νέο αιώνα.
Στο χώρο της οικονομίας το παραπάνω τρίπτυχο μεταφράζεται σε ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του συνόλου των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού,
καθώς επίσης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι συνεισφέρουν στην
οικονομική ευημερία της χώρας.
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Η ποιότητα, από την πλευρά της, έχοντας έναν οριζόντιο χαρακτήρα που της
επιτρέπει να διατρέχει όλα τα επιμέρους στοιχεία του τρϊπτυχου ανταγωνιστικότητα τεχνολογία - απασχόληση, αποτελεί μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους σήμερα,
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Για το λόγο αυτό και τα
τελευταία 10 χρόνια έχει ενσωματωθεί στο στρατηγικό σχεδίασμά, τόσο των
κυβερνήσεων όσο και των επιχειρήσεων. Η ποιότητα έχει γίνει, πλέον, αναπόσπαστο
τμήμα κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που από μόνο του
αποτελεί

μια εξαιρετικά

θετική εξέλιξη.

Οι

απαιτήσεις για

ποιότητα συνεχώς

αυξάνονται και διευρύνονται σε νέους τομείς, ενώ οι χρήστες-καταναλωτές γίνονται
ολοένα και πιο απαιτητικοί. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη συνεχή απαίτηση για βελτίωση
του επιπέδου των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στις τεχνολογικά
προηγμένες χώρες, έχει γίνει δεκτό άλλωστε, ότι ποιότητα σημαίνει επιβίωση για κάθε
επιχείρηση, είτε αυτή ανήκει στον κατασκευαστικό και παραγωγικό τομέα είτε αφορά
στην παροχή υπηρεσιών. Όλοι γνωρίζουν, ότι η διάθεση χρημάτων για την ποιότητα
συνιστά μια από τις πλέον επικερδείς επενδύσεις. Η άποψη ότι η ποιότητα στοιχίζει
στην επιχείρηση έχει πλέον καταρριφθεί. Ουσιαστικά δεν είναι η ποιότητα που
κοστίζει αλλά η έλλειψη της ποιότητας.
Αναφορικά με τον κλάδο των κατασκευών και την πορεία που διανύει τη χώρα
μας, παράμετροι όπως η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η πολυπλοκότητα των
σύγχρονων τεχνικών έργων, οι οδηγίες και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
προϋποθέσεις χρηματοδότησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, αλλά και η
ευθύνη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη
για κατασκευές και τεχνικά έργα υψηλής ποιότητας. Τα έργα ενόψει του 2004,
ειδικότερα, και η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι αναμφισβήτητα ένα
τεράστιο και δύσκολο εγχείρημα για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα αποτελεί και μια
σημαντική πρόκληση, καθώς το πέρας των έργων -εκτός των όποιων άλλων θετικών
αποτελεσμάτων θα αφήσει στην Ελλάδα μια πολύ μεγάλη κληρονομιά σε υποδομές
στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό το λόγο, τα έργα πρέπει να είναι
ασφαλή, να έχουν διάρκεια ζωής, να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα και να έχουν
σχεδιαστεί με περιβαλλοντική ευαισθησία και όχι αποσπασματικά.
Οι τεχνικές εταιρίες, από την πλευρά τους, όσο μεγάλες και αν είναι όσο
τεχνικό εξοπλισμό και αν διαθέτουν χρησιμοποιούν υπεργολάβους και συχνά τους
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ίδιους. Όταν, λοιπόν, ο πέλεκυς του χρόνου αρχίζει την ανελέητη δράση του, οι
εργολάβοι εξαντλούνται. Ποιους θα χρησιμοποιήσεις, πού θα βρεις το ανθρώπινο
εξειδικευμένο δυναμικό να κατασκευάσει αυτό για το οποίο σε πιέζει ο χρόνος; Ένα
από τα σοβαρότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο τεχνικός κόσμος της χώρας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα έργα του Γ' ΚΠΣ, τα
έργα της ΠΑΘΕ, της Εγνατίας Οδού, τα οποία τρέχουν παράλληλα, καθώς και άλλες
ιδιωτικές επενδύσεις. Δηλαδή, τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ιδιαίτερα πιεστικά.
Πού θα βρεθεί όλο αυτό το τεχνικό δυναμικό να εκτελέσει τόσα μεγάλα έργα
συγχρόνως; Το αποτέλεσμα θα είναι εκπτώσεις στην ποιότητα, που θα οδηγήσουν σε
επιβολή υπέρογκων ποινικών ρητρών από τις αναθέτουσες αρχές προς τις τεχνικές
εταιρίες. Θα δούμε πιθανότατα κοντά στο 2004 πολλούς δικαστικούς αγώνες μεταξύ
φορέων ανάθεσης και τεχνικών εταιριών.
Επιπλέον, τόσο τα κτίρια όσο οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πρέπει
να παρέχουν στους χρήστες τους αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο άνεση,
ασφάλεια και ποιότητα. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων για την ποιότητα
στην κατασκευή εφαρμόζεται σε κάθε ανεπτυγμένη χώρα, όπου η ασφάλεια των
ατόμων είναι θεσμοθετημένη και όχι προαιρετική. Στη χώρα μας το πλαίσιο των
κανόνων

καθορίζεται

από

τη

νομοθεσία

(προεδρικά

διατάγματα,

υπουργικές

αποφάσεις κλπ.), τις τεχνικές οδηγίες (ΤΟΤΕΕ, κλπ.) και τα ελληνικά και ευρωπαϊκά
πρότυπα (ΕΛΟΤ, ΕΝ, DIN, BS, κλπ.), ενώ παράλληλα ασκούνται πιέσεις από τους
νομοθέτες του εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.) για μεγαλύτερη διαφάνεια στον
τρόπο λειτουργίας των εταιριών, ώστε να είναι πιο εύκολη η αξιολόγηση της
ποιότητας.

Σε

υπαγορεύονται

παγκόσμια
ολοένα

και

κλίμακα,

άλλωστε,

περισσότερο

από

οι
την

επιχειρηματικές
ανάγκη

αποφάσεις

συμμόρφωσης

με

κανονισμούς σχετικούς με την ποιότητα, την ασφάλεια, και το περιβάλλον και οι
επιχειρήσεις θα

πρέπει

να

υιοθετήσουν εν

καιρώ τέτοιες πολιτικές που

να

ικανοποιούν, τουλάχιστον, τις απαιτήσεις αυτές. Πάντως, στην Ελλάδα είναι γεγονός,
ότι δεν υστερούμε σε πρότυπα, προδιαγραφές και νομοθεσία. Αντίθετα, όλοι
συμφωνούν, ότι το πρόβλημα εστιάζεται στην εφαρμογή τους, αφού υπάρχει μια
διάσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, τη νομοθεσία και την πραγματικότητα,
το πρότυπο και τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο στην ποιότητα των τεχνικών έργων, την
τήρηση των μέτρων ασφαλείας και το περιβάλλον. Είναι μια γενικότητα που έχει να
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κάνει με τη φιλοσοφία, την παιδεία και γενικότερα την επικρατούσα αντίληψη,
θέματα που δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.
Παρατηρούμε ,λοιπόν ,ότι το σκηνικό στο χώρο των κατασκευών αλλάζει
δραστικά με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη με αποτέλεσμα να καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων μέσω καινοτόμων διαδικασιών .Στην παρούσα
εργασία θα επιχειρηθεί η ανάλυση κάποιων νέων συστημάτων - εργαλείων ,τα οποία
ενώ εφαρμόζονται ήδη σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες ,στην Ελλάδα ,πλην
ελάχιστων εξαιρέσεων ,δεν έχουν κάνει ακόμη την εμφάνιση τους .Χαρακτηριστικά
"εργαλεία ποιότητας" ,που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα
διπλωματική είναι το project management ,η πιστοποίηση διαδικασιών κατά το
πρότυπο του ISO 9000 ,καθώς και του ISO 14000 (περιβαλλοντική διαχείριση) ,η
εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων αξιοποίησης επιχειρησιακών
πόρων (ERP πακέτα) και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Ο κλάδος των κατασκευών
1.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα μέχρι σήμερα
Έτος 1993 ο κλάδος των κατασκευών εμφανίζεται κατακερματισμένος. 11.754
εταιρίες ή

φυσικά

πρόσωπα είναι

εγγεγραμμένοι

στο

Μητρώο

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ). 51 από αυτές ανήκουν στην Η' Τάξη, 104
στη Ζ' Τάξη, 93 στη ΣΤ' Τάξη, 212 στην Ε' Τάξη, 97 στη Δ' Τάξη, 1.324 στη ΔΓ
ατομική Τάξη, 2.716 στη Γ'Τάξη, 3.352 στη Β'Τάξη και 3.805 στην Α'Τάξη [2].
Είναι ευδιάκριτο, ότι η μερίδα του λέοντος ανήκει στις μικρομεσαίες ελληνικές
επιχειρήσεις ( Μ.Μ.Ε.Ε. ). Ζωντανοί οργανισμοί, η παρουσία των οποίων, αν και
αγγίζει το 90% του συνόλου του κατασκευαστικού κόσμου, δεν γίνεται ιδιαίτερα
αισθητή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός της μη ένταξης τους σε κάποιο
αναπτυξιακό νόμο, αντίθετα με άλλες Μ.Μ.Ε., και της μηδαμινής σχεδόν υποστήριξης
τους από οποιοδήποτε άλλο συστηματικό πλαίσιο μέτρων και αναπτυξιακής πολιτικής.
Η πολιτική που ακολουθείται οδηγεί τις Μ.Μ.Ε.Ε. σε αφανισμό. Αν και η ανάγκη
δημιουργίας ελληνικών ισχυρών κατασκευαστικών σχημάτων για την υλοποίηση των
πολύ μεγάλων έργων είναι υπαρκτή, η συνεχής γιγάντωση των έργων με ταυτόχρονο
περιορισμό των πιστώσεων για τα μικρά και τα μεσαία έργα, οδηγεί αναπόφευκτα
στην απώλεια υγιών και δυναμικών ΜΜΕΕ. Ως επακόλουθο, διαμορφώνεται ένα
εγχώριο, υπερτροφικό κατασκευαστικό ολιγοπώλιο, με όλες τις αρνητικές συνέπειες
για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην
πορεία των Μ.Μ.Ε.Ε. συνοψίζονται στα παρακάτω [1]:
1.

Συνεχής περιορισμός του οικονομικού αντικειμένου που αναλογεί στ

Μ.Μ.Ε.Ε..
Οι επιλογές των αρμόδιων υπουργείων προωθούν συχνά τον αδικαιολόγητο
γιγαντισμό σε μέγεθος των δημοπρατούμενων έργων, αποκλείοντας τη συμμετοχή
των ΜΜΕΕ και καταδικάζοντας μεγάλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες του
κέντρου και κυρίως της περιφέρειας σε οικονομικό αδιέξοδο. Ο εκτεταμένος,
ανεξέλεγκτος και υπέρμετρος κατακερματισμός των πιστώσεων σε πολύ μικρά έργα
έχει ως συνέπεια, μεγάλο μέρος των σημαντικότατων πιστώσεων και πόρων που
διαχειρίζονται να μην καταφέρνει να τροφοδοτήσει επαρκώς ή αξιοκρατικά τη
δραστηριότητα

των

μικρών

και

μεσαίων

εργοληπτικών

επιχειρήσεων.

Τούτο

συμβαίνει, είτε γιατί κατατέμνονται χωρίς προγραμματισμό σε έργα πολύ μικρού
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προϋπολογισμού αμφίβολης χρησιμότητας, είτε γιατί με τη μέθοδο αυτή τα έργα
ανατίθενται απευθείας με αδιαφανείς διαδικασίες, ή κατασκευάζονται με ανεξέλεγκτο
κόστος, ποσότητες και ποιότητα, από δημοτικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
2.

Υψηλά λειτουργικά κόστη.

Η ελληνική ΜΜΕΕ δέχεται δυσβάσταχτες πιέσεις από τις υψηλές οικονομικές
υποχρεώσεις που θεσπίστηκαν για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ως προϋπόθεση
αναγνώρισης από το κράτος της ικανότητάς τους για εκτέλεση δημοσίου έργου
(κατάταξη σε τάξεις στο ΜΕΕΠ). Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει
διαμορφωθεί, καθορίζει προϋποθέσεις, όπως συγκεκριμένο ύψος ιδίων κεφαλαίων,
ιδιόκτητα μηχανήματα έργων, ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία ορισμένης εκ των
προτέρων αξίας και συγκεκριμένο στελεχιακό τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Έτσι,
δημιουργούνται σημαντικά πάγια έξοδα, χωρίς να είναι δεδομένη πάντα η εξεύρεση
αντίστοιχης απασχόλησης.
3.

Καταστρατήγηση των νόμων της αγοράς στο πεδίο ανάληψης έργου.

Η ανάληψη επιχειρηματικού αντικειμένου εξαρτάται από εύνοια ή σύμπτωση
τυχαίων παραγόντων και όχι με βάση την πιστοποιημένη ικανότητά τους, τα
επιχειρηματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, την εξειδίκευση και την αξιοπιστία τους
στην παραγωγή έργων. Οι εργολήπτες αντιμετωπίζονται ισοπεδωτικά. Καταδικάζονται
σε μαρασμό επιχειρήσεις που επένδυσαν οικονομικά και επιχειρηματικά, προκειμένου
να γίνουν ανταγωνιστικότερες και ισχυρότερες στην αγορά. Αντίθετα, επιχειρήσεις
ανενεργοί, επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικό κατασκευαστικό ενδιαφέρον για κάποιο
συγκεκριμένο έργο, ή από περιοχές απομακρυσμένες σε σχέση με το υπό εκτέλεση
έργο, χρίζονται από την τύχη ανάδοχοι συχνά μην έχοντας τις προϋποθέσεις για την
επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατασκευής. Ταυτόχρονα, πραγματικά ενδιαφερόμενοι
εργολήπτες - κατασκευαστές, καταξιωμένοι στο χώρο και την περιοχή του έργου,
αναγκάζονται να γίνονται υπεργολάβοι τους.
4.

Υπέρμετρη καθυστέρηση των πληρωμών για πολλά μικρά και μεσαία

έργα του κέντρου και κυρίως της περιφέρειας.
Προγράμματα που αφορούν κυρίως σε μικρά και μεσαία έργα παρουσιάζουν
υπέρμετρες καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθηλώνοντας τις Μ.Μ.Ε.Ε. σε συνθήκες
οικονομικού στραγγαλισμού.
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5.

Καθημερινή δραστηριότητα του μικρού και μεσαίου εργολήπτη , η

οποία χαρακτηρίζεται:
- Από την ανεπαρκή σε στελέχη και υλικοτεχνική υποδομή Δημόσια Διοίκηση, η οποία
παγιδευμένη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ουσιαστικό ρόλο της. Ποιότητα ,
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης αμφισβητούνται
εντονότατα.
-Από τις ατελείς ή και ελλιπείς μελέτες των δημοπρατούμενων έργων συντεταγμένες,
αυθαίρετα και παράνομα, στη βάση υπερβολικά χαμηλών τιμών.
-Από
-Από

τη

τις
συχνά

συχνά

αδιαφανείς

μεταβαλλόμενη

διαδικασίες

γραφειοκρατική

στις
και

αναθέσεις

δαιδαλώδη

έργων.

φορολογική

νομοθεσία, η οποία διαρκώς επιδεινώνει τη θέση πρώτιστα των ΜΜΕΕ, οι οποίες δεν
μπορούν

να

διαθέσουν

συνήθως την

απαραίτητη

υποστήριξη

εξειδικευμένου

προσωπικού.
-Από τις απηρχαιωμένες διαδικασίες των ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕΤΠΕΔΕ), οι οποίες συνεχώς αυξάνουν τις εισφορές τους χωρίς ταυτόχρονα να
αυξάνουν, αντίστοιχα με τις δυνατότητάς τους, τις παροχές τους.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία κυριαρχούν στον
κλάδο των κατασκευών. Εκπτώσεις παράλογες, προκειμένου μια εταιρία να αναλάβει
κάποιο έργο, μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος βασίζεται σε παλιές τεχνολογίες,
εμμονή σε αναχρονιστικές διοικητικές τακτικές και εσωεπιχειρησιακές διαδικασίες και
απροθυμία εναρμόνισης στα νέα δεδομένα είναι κάποια ακόμη από τα μελανά σημεία
που χρίζουν αναφοράς. Ο συνδυασμός των παραπάνω δεν θα μπορούσε να επιφέρει
άλλο αποτέλεσμα από τη μέτρια έως κακή εκτέλεση έργων, η οποία μεταφράζεται σε
καθυστερήσεις σε χρόνους παράδοσης, σε αυξημένα κόστη και σε πληθώρα
κακοτεχνιών.

1.2 Το σκηνικό στον κλάδο των κατασκευών αλλάζει
30.09.2002, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επανάκρισης
των εργοληπτικών επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες συγχώνευσης στο
πλαίσιο του νόμου 2940/2001. Ένας νόμος, ο οποίος ως στόχο έχει να ωθήσει το
ελληνικό κατασκευαστικό δυναμικό, των 11.754 επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων
επιχειρηματικών σχημάτων, με ισχυρό management, ευελιξία, τεχνογνωσία, ισχυρή
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κεφαλαιακή βάση και διεθνείς συμμαχίες, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις
ανάγκες και στις ανταγωνιστικές πιέσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Ένας
νόμος, ο οποίος έρχεται να τεθεί σε ισχύ ως φυσική συνέπεια των συνεχών και
εντεινόμενων μεταβολών που συντελούνται σε θέματα τεχνολογίας και διοίκησης των
έργων. Πρέπει να τονισθεί, ότι η διαδικασία αυτή των συγχωνεύσεων δεν είναι
αποτέλεσμα

ούτε

κρατικών

παρεμβάσεων,

ούτε

της

βουλιμίας

κάποιων

επιχειρηματιών. Η συγκέντρωση των δυνάμεων είναι μονόδρομος και επιβάλλεται από
τη νομοτέλεια της αγοράς. Αποτελεί πλέον απαίτηση η άμεση και ριζική επιχειρησιακή
αναδιάρθρωση του κλάδου, με άξονες την αύξηση του μέσου μεγέθους και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν
υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των τάξεων που θα είναι σε
θέση να παράγουν τα έργα κάθε κλίμακας στο σωστό κόστος, στο σωστό χρόνο και
με τη σωστή ποιότητα. Η αγορά στην παρούσα φάση είναι πολύ μεγάλη και τους
χωράει

όλους.

Το

κρίσιμο

είναι

να

λειτουργήσει

ένα

πλαίσιο

που

να

δίνει ευκαιρίες και χώρο σε αυτούς που έχουν επιχειρηματικό υπόβαθρο, σύγχρονη
οργάνωση και δυνατότητα να επενδύσουν [3].
Το διάστημα που διανύει σήμερα ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πλέον δημιουργική και συνάμα μεταβατική περίοδος
της ιστορίας του. Τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σε
συνδυασμό με όσα πρόκειται να υλοποιηθούν τα προσεχή χρόνια στο πλαίσιο της
Ολυμπιάδας του 2004 και του Γ’ ΚΠΣ, δημιουργούν αναμφισβήτητα τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για μια έντονη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου των κατασκευών. Η
πορεία, όμως αυτή με τη σειρά της προϋποθέτει μια χρηματοδοτική διάρθρωση πολύ
διαφορετική της υφιστάμενης, αφού η δομή δημόσιων και ιδιωτικών έργων απαιτεί
εισροή υψηλού μεγέθους διάθεσης ιδιωτικών πόρων. Ο νόμος 2940/01, λοιπόν, με
την παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές λειτουργεί υπέρ της αύξησης
του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων. Αυτή όμως δεν συνιστά από μόνη της μία
εξέλιξη, η οποία θα επιλύσει αυτόματα τα προαναφερόμενα προβλήματα ή και θα
μειώσει τον ανταγωνισμό με τις ξένες επιχειρήσεις. Απαιτείται ο συνδυασμός πολλών
άλλων παραγόντων όπως για

παράδειγμα,

η

αποτελεσματική

διεύθυνση των

επιχειρήσεων στα έργα, ο βαθμός προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα που απαιτούν
οι επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις, η έξοδός τους εκτός της εγχώριας αγοράς, η
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δραστηριοποίησή τους και σε άλλες επενδυτικές δραστηριότητες εκτός των δημοσίων
έργων, οι συνέργιές τους με τα πιστωτικά ιδρύματα κ.λ.π.

1.3 Νέος "κατασκευαστικός χάρτης"
01.01.2003, τίθονται σε ισχύ τα πτυχία των νέων τάξεων του ΜΕΕΠ,
διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο το νέο "κατασκευαστικό χάρτη" της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, 374 σχήματα εργοληπτικών

επιχειρήσεων

παραμένουν για κατάταξη στις πέντε ανώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ (3η έως 7η), έναντι
759 που ήταν εγγεγραμμένες στις πέντε ανώτερες τάξεις της παλιάς διαβάθμισης
(Δ έως Η). Παρατηρείται δηλαδή μια μείωση της τάξης του 50% περίπου. Συνολικά, η
εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
-Από τα

196 εργοληπτικά

σχήματα

που

κατέθεσαν δήλωση

πρόθεσης

συγχώνευσης, τα 166 κατέθεσαν πλήρεις φακέλους, εκ των οποίων 15 για την 7η
τάξη, 48 για την 6η τάξη, 56 για την 5η τάξη, 46 για την 4η τάξη και 1 για την 3η
τάξη.
-Συνολικά 41 σχήματα αποφάσισαν να διαλύσουν τις συγχωνεύσεις τους εκ των
οποίων 2 της 7ης, 6 της 6ης, 19 της 5ης, 13 της 4ης και 1 της 3ης τάξης. Να
σημειωθεί

ότι

11

εξ

αυτών

προχώρησαν

στη

δημιουργία

νέων

σχημάτων,

ενδεχομένως μικρότερων τάξεων.
-21 εταιρίες δήλωσαν ότι αποχωρούν από σχήματα και προχώρησαν σε
δήλωση αυτοτελούς κατάταξης.
-93 από τις εταιρίες που διέλυσαν τη συγχώνευση τους ή αποχώρησαν από τα
σχήματα

έχουν

υποβάλει

αιτήσεις αυτοτελούς κατάταξης με

πλήρη

φάκελο.

-14 εταιρίες δεν υπέβαλαν αίτηση επανάκρισης
Οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις από 11.754 που ήταν πριν από τις
συγχωνεύσεις, ανέρχονται μόλις στις 5.747 [4].

1.4 Ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα
Στο

νέο

τοπίο

που

δημιουργείται,

όπου

η

ελληνική

κατασκευαστική

βιομηχανία, έχοντας περάσει στο παρελθόν από χίλια μύρια κύματα και περιπέτειες,
παρουσιάζει σήμερα όλα τα στοιχεία ενός υγιούς και ταχύτητα αναπτυσσόμενου
κλάδου της ελληνικής οικονομίας, δεν αρκούν τα βήματα, ή κατά άλλους άλματα
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προς τα εμπρός που έχουν κάνει οι ελληνικές εταιρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε
να επιβεβαιωθούν στο μέλλον οι ευοίωνες προβλέψεις για τον κλάδο, αποτελεί η
δημιουργία ενός δημόσιου τομέα που να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα αντίδρασης,
καινοτομικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, εξομάλυνση των ιεραρχικών διαφορών,
κατανομή των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων, αποκέντρωση δεδομένων και
κυρίως

αβίαστη

και

άμεση

διάχυση

της

πληροφορίας.

Ο

περιορισμός

της

γραφειοκρατίας και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων είναι αυτά που αναμένεται να
κάνουν τη διαφορά. Αν σε αυτό τον ήδη φιλόδοξο στόχο προσθέσει κανείς τη
δέσμευση υλοποίησης ενός δύσκολου και απαιτητικού εθνικού project, όπως η
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Εξάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα, ότι στην εποχή της κινητικότητας και της
άμεσης ανταπόκρισης που διανύουμε, το κλειδί για να πραγματοποιηθούν τα
παραπάνω είναι η ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα και η ευελιξία στη χρήση τους.
Ιστορικά αρχεία και έγγραφα πρέπει να ξεκαταχωνιαστούν από τα σκονισμένα αρχεία
όπου φυλάσσονται και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Να
μετατραπούν δηλαδή σε ηλεκτρονικά δεδομένα και αρχεία. Επίσης, πρέπει να υπάρξει
τρόπος σύνδεσης με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών, ακόμη και με εμπορικές εταιρίες και
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Αυτό που χρειάζεται είναι τα κατάλληλα εργαλεία
λογισμικού και, βέβαια, απαιτούνται ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.

1.4.1

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά σε ένα εργαλείο, το οποίο τείνει να

δώσει καίριες λύσεις σε πληθώρα προβλημάτων που ταλανίζουν το δημόσιο τομέα, τα
"Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" (ΓΣΠ - Geographical Information Systems GIS): Ένας όρος που ακούγεται πολύ συχνά, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς
σημαίνει και ποιες είναι οι εφαρμογές του. Ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι που μπορούν
να φανταστούν πόσες πολλές διαφορετικές δραστηριότητες εμπίπτουν ή άπτονται
στην έννοια γεωγραφικές πληροφορίες. Για τις δημόσιες υπηρεσίες, με τον όγκο
πληροφοριών και αρχείων που διατηρούν ή που πρέπει να διατηρούν, τα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν μια άριστη ευκαιρία να δουν από τελείως
διαφορετική

οπτική

γωνία

τον

τρόπο

λειτουργίας

τους,

αρχειοθέτησης

και

επεξεργασίας των στοιχείων που τηρούν. Τα ΓΣΠ αποτελούν το μέλλον για την
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οργάνωσή τους, καθώς δημιουργήθηκαν για να επεξεργάζονται δεδομένα που
σχετίζονται με το χώρο. Στην ουσία, είναι το μέσο σύνδεσης ψηφιακών γεωγραφικών
και χαρτογραφικών δεδομένων με πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά, στο
περιβάλλον του υπολογιστή.
Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι τεράστιες και οι εφαρμογές που
μπορούν να αναπτυχθούν πολυάριθμες. Για να γίνει αισθητή η χρησιμότητά τους,
μπορεί να επισημανθεί ότι με βάση τα ΓΣΠ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η λεπτομερής
απεικόνιση του ηλεκτρικού ή τηλεφωνικού δικτύου μιας περιοχής, η απεικόνιση του
οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου με δυνατότητα real-time εύρεσης δεδομένων,
που αφορούν την κίνηση οχημάτων ή σιδηροδρομικών συρμών, η ανάλυση μιας
καλλιεργούμενης περιοχής (όρια ιδιοκτησιών, ονόματα ιδιοκτητών, υδρευτικά μέσα
κλπ.), η μελέτη γεωλογικού υπόβαθρου, η καταγραφή της βιοφυσικής κάλυψης της
χώρας και των υδρογραφικών στοιχείων (λίμνες, ποτάμια, ρέματα κ.α), η καταγραφή
των εδρών και των διοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η
απογραφή του ανάγλυφου της χώρας με τις υψομετρικές καμπύλες και τα άλλα
σχετικά στοιχεία. Παραθέτοντας τα παραπάνω παραδείγματα που μπορούν να
ωθήσουν το δημόσιο τομέα να συλλάβει τρόπους που θα βοηθήσουν στην οργάνωσή
του, σχηματοποιείται η έννοια γεωγραφική πληροφορία παίρνοντας μορφές γνωστών
μας και πολύ αναγκαίων ενεργειών και διαδικασιών και γίνεται εύκολα αντιληπτή η
χρηστική του αξία.
Εκτός από την ευελιξία και την καινοτομικότητα που θεωρούνται πλέον
επιβεβλημένες έννοιες για το δημόσιο τομέα, ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να
αποτελέσει

αναπόσπαστο

συστατικό

της

εύρυθμης λειτουργίας

του

είναι

ο

συντονισμός των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων. Ένα στοιχείο, το οποίο
στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να έχει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και
δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στον κλάδο σε ό,τι αφορά την ομαλή του
προσαρμογή στην επιχειρησιακή αναδιάρθρωση που συντελείται. Για παράδειγμα,
πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δημιουργεί συνθήκες
άνισης μεταχείρισης στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τον
ν.2940/2001 προχώρησαν σε επιχειρηματικές συνέργιες, αφού τις εξαιρεί από τις
ευεργετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη καθόλου τις τάσεις
και τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά
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περιβάλλον ενός κλάδου. Είναι προφανές ότι η ορθολογική αντιμετώπιση ζητημάτων,
όπως οι βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο εργασιακό και η ίση μεταχείριση των
συγχωνευόμενων κατασκευαστικών επιχειρήσεων από το ανωτέρω νομοσχέδιο, θα
συμβάλει τα μέγιστα στη δημιουργία συνολικού θεσμικού πλαισίου εκσυγχρονισμού
του κλάδου.

1.5 Οικονομικά στοιχεία του κλάδου
Προκειμένου να δοθεί μία συνολική εικόνα του κλάδου και να προσεγγιστεί
σφαιρικά η παρούσα κατάσταση, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν αναλυτικά κάποια
στοιχεία που άπτονται οικονομικής φύσεως.
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος συμβάλλει πρωταγωνιστικά τις τελευταίες
δεκαετίες στην ανάπτυξη της χώρας, παρουσιάζει μία ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή
στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών. Η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά
δεδομένα εισροή πόρων από το Γ' Κ.Π.Σ., σε συνδυασμό με τη μεγάλη εθνική
πρόκληση της διοργάνωσης από τη χώρα μας της Ολυμπιάδας 2004 δίνουν στον
εργοληπτικό χώρο τη δυνατότητα να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα στην
προσπάθεια

ισχυροποίησης

σταθεροποίησης,

εφόσον

της

ελληνικής

υποστηριχθεί

από

οικονομίας
ένα

και

σταθερό

μακροοικονομικής
θεσμικό

πλαίσιο

αναπτυξιακής νομοθεσίας. Μελετώντας μια σειρά από σημαντικά οικονομικά μεγέθη
της εγχώριας οικονομίας, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα [6,13]:
1. Το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (δημόσια &
ιδιωτικά έργα) για το 2000 ανήλθε σε 3,5 τρις, δρχ., ενώ το 2001 εκτιμάται ότι ήταν
4,1

τρις.

δρχ.

σημειώνοντας μειωμένο

ρυθμό

αύξησης (17,4%)

έναντι της

προηγούμενης περιόδου 2000/1999 (20%). Το 57%, περίπου, αφορά δημόσια έργα
(δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας), ενώ σχεδόν το ήμισυ εξ αυτών
κατασκευάζεται από τις τεχνικές εταιρείες Η' τάξης του ΜΕΕΠ.
2. Αναφορικά με τη συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), ο κλάδος το 1993 διέθετε συμβολή
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν η οποία δεν ξεπερνούσε το 11,8%, η οποία το 2000
διαμορφώνεται στο 16,5%. Ακόμη θετικότερες είναι οι εκτιμήσεις για το άμεσο
μέλλον που φέρνουν τον κατασκευαστικό κλάδο να συμμετέχει στο ΑΕΠ με ποσοστό
που θα ανέλθει στο 20,7% (2004). Η προαναφερόμενη επίδοση λαμβάνει ακόμη
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μεγαλύτερες διαστάσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην τετραετία 1991-1994 η
συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ είχε υποχωρήσει σημαντικά, φθάνοντας το 1994 στο
10,8%. Τα παραπάνω στοιχεία και η μεταξύ τους σύγκριση καθίσταται ευκολότερη με
τη βοήθεια της γραφικής απεικόνισης που ακολουθεί.

Συμμετοχή Korramteuwv στ» ΑΕΤΤ της Χήρας

Πηγή Στοιχείων: Μελέτη Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)

Η «ανάκαμψη» του ποσοστού συμμετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ, από τα
χαμηλά της αρχής της δεκαετίας του '90, οφείλεται στις αυξημένες εκταμιεύσεις από
το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για έργα υποδομής, καθώς και στη σταδιακή
ενίσχυση των απορροφήσεων που παρατηρήθηκε από το 1995 και μετά. Οι
εκτιμήσεις που θέλουν το σχετικό ποσοστό να ξεπερνά το 20% στην τετραετία 20012004, βασίζονται

κυρίως στην υλοποίηση των έργων του Π Κοινοτικού Πλαισίου

Στήριξης, καθώς και των Ολυμπιακών Έργων. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις καθιστούν
την

ελληνική

κατασκευαστική

βιομηχανία

ως

έναν

από

τους

ταχύτερα

αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
3.

Η αυξημένη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία αποτυπώνετα

επίσης και στο μέγεθος των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου,
όπου κατέχει το υψηλότερο μερίδιο το οποίο και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο λίγο
παραπάνω από το 63%, ενώ και η διαχρονική της εξέλιξη εμφανίζει αυξητική τάση.
Αναφορικά με τη σύνθεσή τους διαφαίνεται μία βαθμιαία αλλαγή υπέρ του ποσοστού
που συνεισφέρουν οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου για Δημόσια
Κατασκευαστικά Έργα (από 43% το 1990 σε 68% το 2000) έναντι του ανάλογου
ποσοστού των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου για Κατοικίες (από 57%
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το 1990 σε 32% το 2000), η οποία οφείλεται, κυρίως στην εφαρμογή των Κοινοτικών
Προγραμμάτων Στήριξης από το 1993 και μετά.
Στην έρευνα εκτιμάται, ότι στα έτη 2000-2004 θα εξακολουθήσουν και η τάση
ταχύτερης

μεγέθυνσης

του

συνόλου

των

Ακαθάριστων

Επενδύσεων

Παγίου

Κεφαλαίου για Κατασκευές (ΜΕΡΜ 12,14%) φθάνοντας το 65,6% του συνολικού
μεγέθους το 2004 αλλά και αυτή της αυξημένης διείσδυσης των Ακαθάριστων
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου για Δημόσια Κατασκευαστικά Έργα στις συνολικές
(74,3% κατά το 2004) ακολουθώντας σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής
(ΜΕΡΜ 15%) έναντι των ανάλογων επενδύσεων για κατοικίες (ΜΕΡΜ 6,7%).
Ουσιαστικά και τα ανωτέρω στοιχεία της έρευνας αντανακλούν, από μία άλλη
πλευρά, την αυξημένη σημαντικότητα των δημόσιων κατασκευαστικών έργων για τον
εγχώριο κλάδο κατασκευών αλλά και για το σύνολο της οικονομίας στην αμέσως
επόμενη τριετία (2002-2004).
Ένα
επένδυσης

επιμέρους στοιχείο καταδεικνύει τους δύο εναλλακτικούς τρόπους
παγίου

κεφαλαίου

κατασκευαστικές εταιρίες,

οι

με

τους

οποίους

οποίες προσδοκούν

κινήθηκαν

παραγωγική

οι

ελληνικές

διεύρυνση του

κατασκευαστικού τους αντικειμένου. Κάποιες από αυτές επένδυσαν σε μηχανολογικό
εξοπλισμό, ενώ άλλες επενδύουν σε ακίνητα, προσδοκώντας να ελέγξουν την πολλά
υποσχόμενη αγορά ακινήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επενδύσεις γίνονται
και στους δύο τομείς. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά πάγια των τεχνικών εταιριών
αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με το 1999, ενώ ο μηχανολογικός εξοπλισμός κατά
32%.Θα

πρέπει

τέλος

να

σημειώσουμε,

ότι

ένα

μέρος της

αύξησης

έχει

πραγματοποιηθεί από αναπροσαρμογές αξίας.
4.1διαίτερα σημαντική είναι, όμως, η συμβολή της ελληνικής κατασκευαστικής
βιομηχανίας

και

στο

«καυτό»,

όπως

έχει

αποδειχθεί

σήμερα,

μέτωπο

της

απασχόλησης. Με βάση και πάλι τα στοιχεία του ΙΟΚ, στην κατασκευαστική
δραστηριότητα απασχολούνταν το 2000 περίπου 290.000 εργαζόμενοι, χωρίς να
υπολογίζεται

το

δυναμικό

των

μελετητών

(περίπου

27.000

εργαζόμενοι),

αντιστοιχώντας στο 7,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Μάλιστα, αν
προσθέσουμε και τους έμμεσα εργαζόμενους στον κλάδο (παραγωγή και εμπορία
δομικών υλικών, υπηρεσίες κλπ), καθώς και τους αυτοαπασχολούμενους, το σχετικό
ποσοστό σχεδόν διπλασιάζεται και αγγίζει το 14%. Ως μέτρο σύγκρισης, θα μπορούσε
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να αναφερθεί, ότι το 1993 οι απασχολούμενοι στις κατασκευές ήταν 260.000, ενώ
στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο αριθμός τους δεν ξεπερνούσε τις 246.000.
Η σταθερά ανοδική πορεία των απασχολουμένων στον κλάδο, από το 1997 και
μετά, αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο την περίοδο 2000-2004, οπότε και
αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις
αυτές θα καλύπτουν το συνολικό φάσμα του συστήματος παραγωγής δημοσίων
έργων,

περιλαμβάνοντας

από

διοικητικό

και

οικονομικό

δυναμικό,

έως

και

εξειδικευμένο και λοιπό εργατικό δυναμικό. Η αυξανόμενη δυναμική του κλάδου,
δημιουργεί προϋποθέσεις για την απορρόφηση σημαντικού τμήματος των ανέργων,
με

την

προϋπόθεση

όπως

αναφέρει

σχετική

μελέτη

του

ΙΟΚ

ότι

θα

πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασία και
θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Σύνολο Ατασχαλώμενσυ Δηκτικού στις Κατασκευές
(<* χιλιάδες άτομοζ)

Πηγή: Μελέτη Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)

5.

Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν τα ίδια κεφάλαια των κατασκευαστικώ

εταιρειών, στη διάρκεια της περιόδου 1993-2001. Η αύξηση είναι εντυπωσιακή,
καθώς από τα 540,68 εκατ. ευρώ του 1993 φθάνουμε στα 5,71 δις ευρώ το 2001, και
αγγίζει το 956%. Μάλιστα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της περιόδου είναι ότι, ενώ
από το 1993 έως το 1998 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των μη εισηγμένων
εταιρειών διαμορφωνόταν σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό των εισηγμένων, από το
1999 και μετά η τάση αντιστρέφεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 2001 τα ίδια
κεφάλαια των εισηγμένων να εμφανίζονται αυξημένα κατά 38,5% έναντι αυτών των
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μη εισηγμένων. Πρέπει, επίσης να τονιστεί, ότι αν και οι συνολικές υποχρεώσεις
αυξήθηκαν κατά 20%, οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης (ξένα προς ίδια κεφάλαια),
χρηματοοικονομικών εξόδων (χρεωστικοί τόκοι προς συνολικό κύκλο εργασιών) και
δυναμικότητας (κύκλος εργασιών προς υποχρεώσεις) παρουσίασαν σαφή βελτίωση.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι η συνεχής αύξηση των υποχρεώσεων τα
τελευταία χρόνια, αν και δικαιολογείται από την ανάγκη χρηματοοικονομικής
εξυπηρέτησης των έργων,

δημιουργεί

ανασφάλειες στην

περίπτωση

που

το

γενικότερο οικονομικό κλίμα, ελληνικό ή διεθνές, παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση.
AVEHZM ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
4.000. 000
3.500.000
3.000. 000
=12.500.000

5
<;2.000.000
*
ijl.500.000
1.000. 000
500.000

ο
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

(δείγμα εταιρειών από Δ' Τάξη έως Η' Τάξη)

6.

Ένα ακόμη στοιχείο, η πορεία του οποίου αποδεικνύει τις ανοδικές σε όλ

τα επίπεδα τάσεις του κλάδου των κατασκευών, είναι ο κύκλος εργασιών της
συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Ακόμη και σε άγονες χρηματιστηριακές
περιόδους οι εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου καταφέρνουν να αυξάνουν -με
τη βοήθεια και του μεγάλου όγκου των έργων που πραγματοποιούνται στην παρούσα
περίοδο- τον τζίρο τους, ο οποίος σε σχέση με το 1993 εμφανίζει αύξηση της τάξεως
του 369,7% θέτοντας νέα δεδομένα για την ελληνική αγορά αλλά και για το
management των τεχνικών εταιριών. Είναι ενδεικτικό, ότι ακόμη και σε σχέση με το
2000, το 2001 ο τζίρος των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε κατά 32%, όταν ο
συνολικός τζίρος του κλάδου ενισχύθηκε κατά 11,6%. Η αύξηση προέρχεται σχεδόν
στο σύνολό της από τα δημόσια έργα, καθώς οι εταιρίες που δεν διαθέτουν πτυχίο
δημοσίων έργων αύξησαν τους τζίρους τους μόλις κατά 15%. Οι "μεγάλοι" κέρδισαν
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τη μερίδα του λέοντος από την παραπάνω αύξηση, ενώ η συμμετοχή των μικρότερων
εταιριών (με πτυχίο μικρότερο της Ε' τάξης) περιορίστηκε.
Είναι ενδεικτικό ότι το 1993 οι εισηγμένες τεχνικές εταιρείες εμφάνιζαν κύκλο
εργασιών 587,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος το 2001 άγγιξε τα 2,76 δις ευρώ.

ΚΛί/ΟΖ ΒΜΆΣΕΩΝ ΕΕΣΗΤΜΒνΙΩΝ

1993

7.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Παρόλο το δυσμενές χρηματιστηριακό κλίμα, που διαμορφώνεται στη

ελληνική και τις διεθνείς αγορές τους τελευταίους μήνες, ο κατασκευαστικός κλάδος
επιδεικνύει εντυπωσιακές αντοχές και σε επίπεδο προ φόρων κερδών. Έτσι, ο
συγκεκριμένος δείκτης το 2001 εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 210% έναντι του
1993, ενώ σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος υπερέχει σε ποσοστό 21%.
Είναι ενδεικτικό, ότι στο σύνολο του κλάδου, η κερδοφορία του 2001 ενισχύθηκε
έναντι του αμέσως προηγούμενου έτους μόλις κατά 1,5%. Παρατηρούμε όμως, ότι τα
κέρδη δεν ακολούθησαν την "τρελή" πορεία του κύκλου εργασιών. Αυτό συνέβη,
διότι το 2000 επήλθε σε πολλές εταιρίες "διόρθωση" της υπερβολικής αύξησης των
κερδών κατά 84%, που προερχόταν σε σημαντικό βαθμό από χρηματιστηριακά
κέρδη. Η εξέλιξη αυτή διόρθωσε και το περιθώριο κέρδους το οποίο κατέβηκε στο
13%, ποσοστό που προσεγγίζει τα διεθνή δεδομένα του κλάδου, που δίνουν
περιθώριο κέρδους το πολύ 10%.
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ΚΕΡΔΗ ΤΊΤΟ S0K2N

8.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει τόσο από έρευνα, όσ

από τη ζωντανή επικοινωνία με τις τεχνικές εταιρίες, είναι, ότι όλες οι εταιρίες του
κλάδου δεν "βαδίζουν" με τον ίδιο ρυθμό. Η υλοποίηση των έργων υποδομής που
χρηματοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ και η πραγματοποίηση της Ολυμπιάδας του 2004 σε
συνδυασμό με τη θέσπιση του νόμου 2940/01 για την παροχή κινήτρων για
συγχωνεύσεις και εξαγορές προβλέπεται ότι, κατά την περίοδο 2002-2004, θα
συμβάλουν καθοριστικά στο σημαντικά υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης του προϊόντος
των εταιρειών (Α.Ε.) του ΜΕΕΠ (προβλεπόμενος Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής
19,7%) έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ (ΜΕΡΜ 1,34%) αλλά και των
επιχειρήσεων κατασκευής ιδιωτικών έργων (ΜΕΡΜ 0,74%). Οι εξελίξεις αυτές,
εφόσον φυσικά επαληθευτούν, θα οδηγήσουν στην αυξημένη συμμετοχή του
προϊόντος των εταιρειών (Α.Ε.) του ΜΕΕΠ στο συνολικό προϊόν του κατασκευαστικού
κλάδου (59% το 2004 έναντι του 43% το 2000). Στην ουσία οι προβλέψεις της
έρευνας αναδεικνύουν μία μετατόπιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας προς τα
μεσαία και μεγάλα κατασκευαστικά δημόσια έργα αλλά και την αυξημένη συμμετοχή
των μεγαλύτερων τεχνικών εταιρειών στην οικοδομική δραστηριότητα. Σε σχέση με
το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας στην τριετία 2002-2004,
προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει ηπιότερους ρυθμούς μεταβολής (ΜΕΡΜ 11%) έναντι
της πιο πρόσφατης περιόδου 1999-2001 (ΜΕΡΜ 18,7%) προσεγγίζοντας τα 6 τρις,
δρχ. το 2004.
Πέρα όμως από τις προβλέψεις και την αναλυτική παράθεση αριθμητικών
στοιχείων, ένα γεγονός που στοιχειοθετεί τους διαφορετικούς ρυθμούς με τους
οποίους κινείται το σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου είναι η ύπαρξη εταιριών που
μείωσαν σημαντικά τους κύκλους εργασιών τους, ή ακόμη χειρότερα ενός μακρύ
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καταλόγου εταιριών, ακόμη και υποψήφιων για το ΧΑΑ, των οποίων δεν βρέθηκε
δημοσιευμένος ισολογισμός.
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί να διαπιστώσει κανείς, ότι η αυξητική τάση
της συμμετοχής του κλάδου στη διαμόρφωση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών
της χώρας τη χρονική περίοδο 1994-2001, πιστοποιεί την αυξανόμενη παραγωγική
του δυναμικότητα και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη της χώρας. Όλες αυτές οι
παράμετροι έρχονται να αποδείξουν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει τα τελευταία
χρόνια την πιο δυναμική ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Παρά το γεγονός ότι
μεγάλο

μέρος

των

εξελίξεων

αυτών

οφείλονται

στη

συγκυρία,

όπως

έχει

προαναφερθεί, που δημιουργούν η Ολυμπιάδα και το Ρ ΚΠΣ, θα ήταν άδικο και
υποτιμητικό να μην αναγνωριστεί η σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει από τις
ελληνικές εταιρίες, ώστε να μην πάνε αυτές οι δύο μεγάλες ευκαιρίες χαμένες.
Υπό το πρίσμα αυτό, πολλοί θεωρούν, ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο είναι
μονόδρομος όχι μόνο για τους ίδιους τους κατασκευαστές, αλλά γενικότερα για την
ελληνική οικονομία και για τη διατήρηση της απασχόλησης, αφού πέρα από την
ανοδική πορεία πληθώρας οικονομικών δεικτών, δεν φαίνεται να έχουν αρθεί τα
σοβαρά διαρθρωτικά

προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει ο εγχώριος κλάδος

κατασκευών.

1.6 Μεγάλα έργα μέχρι σήμερα
Η παράθεση απλώς κάποιων αριθμητικών δεικτών και στατιστικών θα είχε ίσως
ελάχιστη σημασία, αν δεν συνοδευόταν από την αναφορά στα μεγάλα έργα που
κατασκευάζονται στη χώρα μας και στα οποία η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία
διαθέτει πρωταγωνιστική παρουσία. Συμμετοχή που ίσως να άργησε κάπως, καθώς η
εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων κατασκευαστών στα εργοτάξια της Μέσης
Ανατολής και της Βορείου Αφρικής τη δεκαετία του 70 έληξε άδοξα, για πολλούς
λόγους, οδηγώντας σχεδόν στο μηδέν την ελληνική κατασκευαστική μηχανή.
Η αρχή του νέου αιώνα φαίνεται να βρίσκει το ελληνικό κατασκευαστικό
δυναμικό σε μια εποχή ριζικά διαφορετική σε σχέση με λίγα μόλις χρόνια πριν.
Έχοντας γνωρίσει την εμπειρία της κατασκευής ενός τεράστιας σημασίας έργου,
αυτού της Αττικής Οδού, με τη σχετικά άγνωστη για τα ελληνικά πράγματα μέθοδο
της αυτοχρηματοδότησης, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή τους σε δύο ακόμη
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μεγάλα έργα, αυτό του νέου αεροδρομίου των Σπάτων και της ζεύξης Ρϊου Αντίρριου,

οι

Έλληνες

κατασκευαστές

εμφανίζονται

πλέον

πολύ

πιο

ώριμοι

κατασκευαστικά.
Στη δεκαετία του '80, λοιπόν, ανατίθεται στην Ελλάδα το πρώτο μεγάλο έργο,
αυτό του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στα Σπάτα, προϋπολογισμού 1,93 δις
ευρώ. Κι ενώ η μειωμένη εμπιστοσύνη στο ελληνικό κατασκευαστικό δυναμικό
οδήγησε στην ανάθεση του έργου σε ξένη κοινοπραξία, στην πράξη αποδείχθηκε, ότι
το 90% των κατασκευών πραγματοποιήθηκε άριστα από ελληνικές εταιρείες και
μάλιστα σε κόστος πολύ χαμηλότερο απ’

όσο είχε συμφωνηθεί με την ξένη

κοινοπραξία. Στα συμπεράσματα που απεκόμισαν, τόσο το ελληνικό κράτος, όσο και
η

ίδια

η αγορά από τη κατασκευή του νέου αεροδρομίου περιλαμβάνονται:

-Το ελληνικό τεχνικό δυναμικό ανταποκρίθηκε σε ένα δύσκολο έργο με αυστηρές
προδιαγραφές.
-Μέσα

από

την ξένη
να

για

συμβάσεις

υπεργολαβίας

των

Ελλήνων

κατασκευαστών

με

κοινοπραξία, αποδείχθηκε, ότι το κόστος του έργου θα μπορούσε

ήταν

-Παρότι

τις

οι

τους

μικρότερο

αν

συμβάσεις
Έλληνες

με

το
την

αναλάμβαναν
ξένη

κατασκευαστές,

κοινοπραξία
αυτοί

Έλληνες
δεν

ήταν

ανταποκρίθηκαν

κατασκευαστές.
οι
και

καλύτερες
από

την

άποψη χρόνου εκτέλεσης και από την άποψη της ποιότητας.
Ακολούθησε η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο, αυτή του ΡίουΑντιρρίου, την κατασκευή της οποίας έχουν αναλάβει μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία μαζί
με 6 Έλληνες εταίρους (4 μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις). Η υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου,

προϋπολογισμού

750

εκατ.

ευρώ,

αποδεικνύει

με τον

καλύτερο τρόπο την ικανότητα των Ελλήνων κατασκευών να συνεργάζονται επί ίσοις
όροις με ξένους εξειδικευμένους οίκους. Η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη
στον

κόσμο

καλωδιωτή

γέφυρα

πολλαπλών ανοιγμάτων,

έχει

το

μακρύτερο

αναρτημένο κατάστρωμα, θεμελιώνεται σε μεγάλο βάθος και μάλιστα σε μια περιοχή
με ιδιαίτερη σεισμική δραστηριότητα και με δυσμενή εδαφικά χαρακτηριστικά. Από
την εξέλιξη του έργου αποδεικνύεται, ότι το ελληνικό τεχνικό δυναμικό μπορεί:
-Να συνεργάζεται με ξένους εξειδικευμένους οίκους και να φέρνει σε πέρας
ιδιαίτερα δύσκολα έργα, τα οποία απαιτούν καινοτομικές μεθόδους κατασκευής και
διοίκησης.
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-Να

αφομοιώνει

την

τεχνογνωσία

διαχείρισης

και

engineering

του

έργου.

-Να αντιμετωπίζει με επιτυχία οι χρηματοδοτικές ανάγκες του έργου μέσα από
σύνθετες

διαπραγματεύσεις

με

τις τράπεζες

και

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

-Να μετατρέπει την τεχνογνωσία που αποκτάται από τη συγκεκριμένη οργανωτική
δομή ενός καινοτομικού έργου σε μια σημαντική εμπειρία για το μέλλον.
Κι αν στα παραπάνω έργα έχουμε ανάμιξη του ξένου κατασκευαστικού
στοιχείου, στο έργο της Αττικής Οδού μιλάμε για μία καθαρά ελληνική υπόθεση. Στην
περίπτωση αυτή δοκιμάζεται με επιτυχία η αντοχή του ελληνικού κατασκευαστικού
δυναμικού μπροστά σε ένα σύνθετο κατασκευαστικό και επιχειρηματικό εγχείρημα.
Μια αμιγώς ελληνική κοινοπραξία κατάφερε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια και να
δημιουργήσει μια κατασκευαστική μηχανή αποτελούμενη από 5.000 εργαζόμενους και
1.000 μηχανήματα, μια μηχανή πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία
κατασκευάζει το μεγαλύτερο έργο που γίνεται σήμερα στη χώρα μας, έναν από τους
πλέον σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη, με όλα τα μέσα ασφαλούς
οδήγησης.

Οι

11

ελληνικές

κατασκευαστικές

εταιρίες,

βασικός

κορμός

του

κατασκευαστικού κλάδου της χώρας μας, πιστέψανε αυτό το έργο, επενδύσανε σε
αυτό

και

με

πείσμα

αντιμετωπίσανε

όλες

τις

δυσκολίες του

με

επιτυχία.

Ανταποκριθήκανε με συνέπεια στις χρονικές και ποιοτικές υποχρεώσεις τους προς το
Δημόσιο και αναδειχθήκανε αξιόπιστοι συνέταιροι προς τις ελληνικές και ξένες
τράπεζες που τους εμπιστεύθηκαν τα χρήματά τους. Συμπερασματικά μπορεί να πει
κανείς, ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις ωριμάσανε μέσα από αυτό το
έργο, κατασκευαστικά, οργανωτικά και επιχειρηματικά. Από την κατασκευή της
Αττικής
-Την

Οδού

ωριμότητα

κατασκευαστικά
-Τη

δυνατότητα

το
και
και

ελληνικό
τη

κατασκευαστικό

δυνατότητα

να

επιχειρηματικά

διαχείρισης

ενός

δυναμικό

αναλάβει

έργα
σύνθετου,

με

κατοχύρωσε:

δύσκολα

και

ευρωπαϊκή

πολύμορφου,

μεγάλα
ποιότητα.

πολυεπίπεδου

επιχειρηματικού εγχειρήματος και μάλιστα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν εμπειρίες
σε

αυτοχρηματοδοτούμενα

έργα

στο

σύγχρονο

ελλαδικό

χώρο.

Ειδικότερα

αποδεικνύεται:
-Η δυνατότητα αποδοτικής συνεργασίας του τεχνικού δυναμικού της χώρας, στον
μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα για το επιτυχή σχεδίασμά ενός μεγάλου
κατασκευαστικού και επιχειρηματικού έργου.
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-Η

διαπραγματευτική

ικανότητα

και

εμπειρία

για

συνεργασία

με

χρηματοδοτικούς και ελεγκτικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο
-Η δυνατότητα διοίκησης και επιχειρηματικής αξιοποίησης ενός σύνθετου
έργου.
-Η υψηλού επιπέδου δυνατότητα συνεργασίας με την πολιτεία, τις υπηρεσίες της και
τους οργανισμούς κοινής ωφελείας.
-Η εξασφάλιση μελλοντικών πηγών χρηματοδότησης
Παράλληλα, η ευρωπαϊκή δυναμική του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου
παίρνει σάρκα και οστά, μέσω της υλοποίησης της Εγνατίας Οδού, ένα από τα πλέον
σύγχρονα έργα υποδομής που θα αποτελέσει τη «γέφυρα» επικοινωνίας της Ελλάδας
με την Ευρώπη και τις χώρες των Βαλκανίων. Έτσι, σε συνεργασία με διεθνείς οίκους,
οι Έλληνες κατασκευαστές πραγματοποιούν δυναμική είσοδο και στα έργα των
Διευρωπαϊκών
συγκεκριμένων

Δικτύων,

ανταποκρινόμενοι

κατασκευών.

Η

Εγνατία

στις
Οδός

υψηλές
θα

προδιαγραφές

αποτελέσει

τη

των

"γέφυρα"

επικοινωνίας της Ελλάδας με την Ευρώπη και τις χώρες των Βαλκανίων. Το γεγονός
που την καθιστά ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα τεχνικά έργα της Ελλάδας, είναι το
πλήθος των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται κατά μήκος του άξονα. Ειδικότερα
κατασκευάζονται: 196 γέφυρες συνολικού μήκους 40 χλμ., 69 σήραγγες συνολικού
μήκους 42 χλμ., από τις οποίες τρεις έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μήκος. Ταυτόχρονα
κατασκευάζονται 50 ανισόπεδοι κόμβοι που θα συνδέσουν τον άξονα με το υπάρχον
οδικό δίκτυο, 43 περάσματα ποταμών και 11 ανισόπεδες διασταυρώσεις με το
σιδηροδρομικό δίκτυο.
Εκεί, ωστόσο, που ο κλάδος μπορεί να διεκδικήσει δάφνες είναι τα Ολυμπιακά
Έργα, ο προϋπολογισμός των οποίων -για την Αθήνα και την Περιφέρεια- αγγίζει τα
2,935 δις ευρώ. Οι αυστηρές προδιαγραφές τους, στα πλαίσια των υποχρεώσεών μας
προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η συνθετότητά τους και οι ανελαστικοί έως
ασφυκτικοί χρόνοι παράδοσής τους αναγάγει τα συγκεκριμένα έργα σε στοίχημα
ουσίας αλλά και γοήτρου για την ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία. Και όπως όλα
δείχνουν το στοίχημα αυτό θα απαντηθεί επιτυχώς από τον κλάδο, προσθέτοντας
άλλο ένα πειστήριο για τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητά του.

- 25 -

1.7 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων των τεχνικών εταιριών σε νέους τομείς
Μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
συγκέντρωσης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε λίγους ομίλους με ανώτατο
εργοληπτικό πτυχίο, επιδιώκουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Στο πλαίσιο
αυτό οι κατασκευαστικοί όμιλοι αναπτύσσουν πολλαπλές δραστηριότητες σε νέους
τομείς,

όπως ενέργεια,

real

estate,

Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα

κ.λπ,

μοιράζοντας τον κίνδυνο που ενδεχομένως να προκαλέσει η συγκέντρωση των
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε λίγους ομίλους. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών
των κατασκευαστικών εταιρειών αφορούσε σε δημόσια έργα και το υπόλοιπο σε
ιδιωτικά, ποσοστό που οι εταιρείες θα επιδιώξουν να το μεταβάλλουν με την
προσθήκη νέων δραστηριοτήτων [6].
Στο πλαίσιο λοιπόν της ευελιξίας που εκδηλώνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου,
επεκτείνονται όλο και περισσότερο στον τομέα του real estate αναλαμβάνοντας
μεγάλα ιδιωτικά έργα και επιδιώκουν τη σύμπραξη με τραπεζικούς ομίλους με σκοπό
την ίδρυση εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητα. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών
των ακινήτων -ιδιαίτερα των οικοπέδων που είναι κατάλληλα να φιλοξενήσουν
επαγγελματικές,

εμπορικές

και

ψυχαγωγικές

χρήσεις-

δείχνει,

ότι

η

ζήτηση

εξακολουθεί να υπερισχύει της συνεχώς προσαρμοζόμενης προσφοράς. Οι λόγοι είναι
προφανείς: τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που προωθούνται με χρηματοδότηση
του Γ' ΚΠΣ, τα Ολυμπιακά Έργα στην Αττική και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που τα
συνοδεύουν, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη των στεγαστικών, καταναλωτικών
και ψυχαγωγικών προτύπων, δημιουργούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Τα σχετικά
χαμηλά επίπεδα των χρηματοδοτικών επιτοκίων και το καλό επενδυτικό κλίμα που
έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, έχουν ωθήσει πολλούς φορείς
του ιδιωτικού τομέα (κατασκευαστικές εταιρίες, τράπεζες κ.ά.) να στρέψουν το
ενδιαφέρον τους στην

κτηματαγορά

και

τις προοπτικές της.

Αυτό έχει

ως

αποτέλεσμα, οι ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο χώρο των
ακινήτων να συμπληρώνουν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά, με το μέγεθος και
την

ευρηματικότητά

τους,

τις

δημόσιες

επενδύσεις

στους

τομείς

προαναφέρθηκαν προς όφελος της ποιότητας ζωής στις ελληνικές πόλεις [7].
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που

Ένα άλλο σημαντικό νέο πεδίο δράσης για τις κατασκευαστικές εταιρίες είναι
αυτό της ενέργειας. Η απόφαση πολλών κατασκευαστικών εταιριών να ασχοληθούν
με

το

1. Το

χώρο
πρόσφατο

δημιουργεί

μια

της

ενέργειας
άνοιγμα

μεγάλη

επηρεάστηκε

της

αγορά,

αγοράς
η

από

πολλούς

ηλεκτρικής

οποία

θα

παράγοντες:

ενέργειας,

αναπτύσσεται

που

διαρκώς.

2. Την τεχνογνωσία μερικών κατασκευαστικών εταιριών, οι οποίες έχουν συμμετάσχει
στην εκτέλεση ή εκτέλεσαν εξ ολοκλήρου ενεργειακά έργα για λογαριασμό της ΔΕΗ.
3. Τα σημαντικά ίδια κεφάλαια, τα οποία διαθέτουν οι κατασκευαστικές εταιρίες.
Επίσης, πέραν των τεχνικών και οργανωτικών δυνατοτήτων και της πολύ καλής
χρηματοοικονομικής θέσης της κάθε εταιρίας, κλειδί στην προσπάθεια τους, ήταν και
είναι η βούλησή τους να αναπτύξουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τις τοπικές
κοινωνίες που επηρεάζονται θετικά από τα μικρά ή μεγάλα ενεργειακά έργα. Ιδιαίτερα
ισχύει η παρατήρηση αυτή για τις ανανεώσιμες πηγές, όπου ήδη πραγματοποιούνται
σημαντικές επενδύσεις με τη μορφή αιολικών πάρκων ή μικρών υδροηλεκτρικών
έργων. Στις απομονωμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές οι θέσεις εργασίας και τα
έσοδα των δήμων και κοινοτήτων από τις ανανεώσιμες πηγές δίνουν κυριολεκτικά
ανάσα ζωής. Παράλληλα ο τομέας της ενέργειας, δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες,
αφού αποτελεί μια σταθερή, πρόσθετη πηγή εσόδων για όσες εταιρίες τοποθετηθούν
έγκαιρα και αποτελεσματικά σε αυτή τη νέα αγορά.
Εξάλλου, η νέα φιλοσοφία που διαπνέει τα μεγάλα δημόσια έργα, επιτρέπει
στους

μεγάλους

κατασκευαστικούς

ομίλους

να

ξεφύγουν

από

το

αμιγώς

κατασκευαστικό αντικείμενο και να επεκταθούν σε τομείς όπως η διαχείριση και η
λειτουργία των έργων. Τάση που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές τείνει να λάβει
κυρίαρχη θέση, έτσι ώστε η αποστολή των σύγχρονων κατασκευαστικών οίκων να
μην τελειώνει με την παράδοση του έργου, αλλά στην ουσία να ξεκινά από το σημείο
αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων που θα γίνουν στην Ελλάδα τα επόμενα
χρόνια θα προχωρήσουν αποκλειστικά με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης
(ΒΟΤ). Αυτό σημαίνει, ότι ο πήχης ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά για τις ελληνικές
εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν υψηλής στάθμης
σχεδίασμά, να διαθέτουν χρηματοοικονομική υποστήριξη και, τέλος, να μπορούν να
αναλάβουν τη διαχείριση των έργων που

κατασκευάζουν. Ως εκ τούτου, οι

περισσότερες κατασκευαστικές εταιρίες επιδιώκουν να
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αναπτύξουν στενότερες

σχέσεις με τις τράπεζες στην Ελλάδα. Έχοντας πλέον ανακτήσει το χαμένο έδαφος
και έχοντας διαμορφώσει σύγχρονες, χρηματοοικονομικά υγιείς και επιχειρηματικά
λειτουργικές δομές ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος εισέρχεται με αξιώσεις και
στον τομέα των έργων που τείνουν να επικρατήσουν στην αγορά, αυτών των
αυτοχρηματοδοτούμενων. Ήδη, στην επόμενη πενταετία αναμένεται να διατεθούν
άνω των 4,70 δις ευρώ ιδιωτικών πόρων και περίπου άλλα 1,76 δις ευρώ από
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την υλοποίηση σχετικών έργων υποδομής, στα
οποία αναμένεται ότι οι έλληνες κατασκευαστές θα διεκδικήσουν πρωτεύοντα ρόλο.
Οι σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τις
σχέσεις τους με την κεφαλαιαγορά, προκειμένου να έχουν αυξημένη κεφαλαιακή
επάρκεια, ενώ αναμένεται να παρατηρηθούν περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ μεγάλων
κατασκευαστικών ομίλων και μικρότερων εταιρειών. Οι τράπεζες, από την πλευρά
τους, ενδιαφέρονται να μπουν στο παιχνίδι του κατασκευαστικού κλάδου μια και επί
σειρά ετών έχουν συγκεντρώσει πολλά ακίνητα με αποτέλεσμα να έχουν στην κατοχή
τους

ένα

πολύ

μεγάλο

χαρτοφυλάκιο

οικοπέδων,

κτιρίων,

διαμερισμάτων,

εργοστασιακών μονάδων, αποθηκών και άλλων ακινήτων για τα οποία απαιτείται
πλέον επαγγελματική διαχείριση [8].
Επίσης, είναι σημαντικό, ότι πλέον η έννοια της αυτοχρηματοδότησης ξεφεύγει
από τα «στενά» πλαίσια των αποκαλούμενων ως μεγάλων έργων. Ήδη, και στο
πλαίσιο του προωθούμενου από τη χώρα μας σχετικού θεσμικού πλαισίου, το εύρος
των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων διευρύνεται και γεωγραφικά (επέκταση στην
Περιφέρεια) και από πλευράς μεγέθους. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεγάλοι τεχνικοί όμιλοι
θα μπορούν να αναλάβουν για λογαριασμό πολλών φορέων (π.χ. υπουργεία, δήμοι,
κοινότητες κλπ) την υλοποίηση, διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία σειράς έργων,
όπως εκπαιδευτήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, νοσηλευτικές μονάδες, χώροι
στάθμευσης, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ά.

1.8 Η αγορά των κατασκευών στον ευρωπαϊκό χώρο
Επιπλέον, ένας άλλος τομέας, για τον οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον πληθώρα
τεχνικών εταιριών είναι η αγορά του εξωτερικού, και πιο συγκεκριμένα οι χώρες των
Βαλκανίων και η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι προοπτικές των
Ελλήνων κατασκευαστών στο εν λόγω

"γήπεδο" δεν είναι αμελητέες, ιδιαίτερα
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μάλιστα μετά την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει από την
υλοποίηση των εγχώριων κατασκευαστικών έργων. Έτσι, θεωρούνται δεδομένα τα
«ανοίγματα» στις αγορές εκτός των ελληνικών συνόρων, είτε αυτόνομα είτε μέσω
κοινοπρακτικών

σχημάτων.

Οι

συγκεκριμένες

προοπτικές

εμφανίζονται

ακόμη

ισχυρότερες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, στο πλαίσιο και της διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολή, η οποία θα συνοδευτεί από τη δημιουργία
σημαντικότατων έργων υποδομής. Στα έργα αυτά, κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενης
μορφής, η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία θα επιχειρήσει να αναλάβει ισχυρό
ρόλο. Ανάλογη προσπάθεια θα καταβληθεί και στο μέτωπο των βαλκανικών χωρών,
στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, από το οποίο
σημαντικά κονδύλια θα προωθηθούν σε έργα υποδομής.
Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής δεν θα πρέπει να παραλείψει κανείς
και τις συνεργασίες με ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς κολοσσούς, οι οποίες αν μη τι
άλλο θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου. Στο
προσεχές μέλλον οι δυνάμεις της σύγκλισης θα γεφυρώσουν τις διαφορές ανάμεσα
στις ελληνικές και στις άλλες κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο
της γενικότερης συμπύκνωσης θα υπάρξει ενδιαφέρον από ξένους φορείς να
συμπράξουν ή να αγοράσουν ελληνικές εταιρείες. Έτσι, στο μέλλον οι εταιρείες που
θα έχουν αξία για μεγαλύτερες ξένες εταιρείες θα είναι εκείνες που θα είναι καλά
τοποθετημένες στις τοπικές αγορές.
Αναφορικά

με την

αγορά

των

κατασκευών

στην

Ευρώπη,

αξίζει

να

παρατηρήσει κανείς, ότι ακολουθώντας το γενικότερο θετικό κλίμα που επικράτησε
στην οικονομική δραστηριότητα διεθνώς το 1999, η ευρωπαϊκή κατασκευαστική
βιομηχανία φαίνεται ότι έχει μπει πλέον σε μια νέα περίοδο ανάκαμψης. Ανάκαμψη, η
οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλεται σε δύο λόγους: αφενός στη
θετική εξέλιξη της εγχώριας οικονομίας στο σύνολο της Ε.Ε. και αφετέρου στην
αύξηση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η σημαντική άνοδος που σημείωσε το 2000 η
συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες - μέλη της Ε.Ε. αποτέλεσε την
απαρχή μιας νέας περιόδου ανάπτυξης τόσο για τον κλάδο όσο και για την οικονομία
της κοινότητας [11].
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Πιο αναλυτικά, η ανοδική τάση που παρατηρεϊται στην κατασκευαστική
βιομηχανία αντικατοπτρίζεται -σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (F.I.E.C)- και στους τρεις βασικούς επιμέρους τομείς
της κατασκευαστικής αγοράς: την οικιστική δραστηριότητα, τα δημόσια αναπτυξιακά
έργα και τις μη αστικές κατασκευές [11].
Ειδικότερα,

η αύξηση των εισοδημάτων ανά νοικοκυριό, απόρροια της

γενικότερης ανάτασης της οικονομίας, είχε όπως ήταν φυσικό θετική επίπτωση στην
ανάκαμψη της οικιστικής δραστηριότητας, η οποία το 2000 σημείωσε αύξηση κατά
2,9%. Πορεία που θα συνεχιστεί και το 2001, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς (1%),
λόγω της αύξησης των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα και των λιγότερο ευνοϊκών
επιτοκίων.
Σε ό,τι αφορά στις κατασκευές (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) εκτός των
οργανωμένων αστικών ιστών, οι δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται σε
μερικά κράτη - μέλη από την ευρεία κινητοποίηση κατοίκων προς τις γύρω από τα
μητροπολιτικά κέντρα περιοχές και η θέσπιση επενδυτικών κινήτρων, είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, την
περίοδο μεταξύ 1999 και 2000 σημειώθηκε ετήσια αύξηση 3%, η οποία αναμένεται
να συνεχιστεί και το επόμενο έτος.
Τέλος,

από

την

πλευρά

των

δομικών

και

αναπτυξιακών

έργων,

η

αναζωπύρωση της οικονομίας και η βελτίωση της διάθεσης των δημόσιων πόρων είχε
ως αποτέλεσμα την ανάκαμψη του

κλάδου. Έτσι,

μετά από αρκετά χρόνια

βραδυπορίας και αποτελμάτωσης, ο εν λόγω τομέας σημείωσε το 1999 σημαντική
ανάπτυξη της τάξης του 4,2%, η οποία συνεχίστηκε με πιο συγκρατημένους ρυθμούς
το 2000 (2,6%), ενώ στα ίδια επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και το 2001 (2,5%).
Πέρα όμως από τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου, η ανάπτυξη που
σημειώνει την τελευταία διετία η κατασκευαστική βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
έχει και άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, αφού η συμμετοχή της στην αντιμετώπιση της
ανεργίας -ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ε.Ε.- είναι καθοριστικής
σημασίας. Σε σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, για λογαριασμό της
Ε.Ε.

τεκμηριώθηκε ότι

οι

10.000.000

απασχολούμενοι

στον

κλάδο,

σημαίνει

απασχόληση επιπλέον 5.000.000 ατόμων στη βιομηχανία δομικών υλικών (προϊόντα
σιδήρου και χάλυβα, λατομεία, προϊόντα αλουμινίου, τσιμεντοβιομηχανία, έτοιμο
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σκυρόδεμα, προϊόντα ξύλου κλπ.) και άλλες 15.500.000 θέσεις εργασίας σε άλλους
συναφείς με τον κλάδο τομείς εμπορίας και παροχής υπηρεσιών (εμπόριο δομικών
υλικών, μεταφορές κ.ά.). Ενδεικτικό της συμμετοχής του κατασκευαστικού κλάδου
στη διαμόρφωση των μεγεθών της συνολικής άμεσης ή έμμεσης απασχόλησης είναι,
ότι το μερίδιό του ξεπερνάει το 13% του ενεργού πληθυσμού της Ε.Ε. [11]
Παρά

τα

ευνοϊκά

δείγματα,

όμως,

που

εμφανίζει

το

σύνολο

της

κατασκευαστικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάκαμψη του κλάδου σε
επίπεδο κρατών-μελών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τα αναλυτικά
στοιχεία της F.I.E.C για κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, είναι ορατό, ότι μερικές
χώρες της Ένωσης εξακολουθούν ακόμη να βρίσκονται σε τέλμα. Οι διακυμάνσεις
αυτές οφείλονται κυρίως στο γεγονός, ότι οι επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν
την πορεία του κλάδου διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα (διαφορές στο
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, στην οικονομική πολιτική, στα κίνητρα επενδύσεων
κλπ.).
Το θετικό κλίμα που επικρατεί την τελευταία διετία στην ευρωπαϊκή οικονομία,
έδωσε -όπως αναφέρθηκε- νέα ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου της ευρωπαϊκής
κατασκευαστικής βιομηχανίας. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή 52
κατασκευαστικών εταιριών -με έδρα σε χώρες της Ε.Ε.- στην κατάταξη με τους 100
μεγαλύτερους βάσει κύκλου εργασιών κατασκευαστές του πλανήτη που δημοσίευσε
στα τέλη του 2000 το περιοδικό International Construction. Από τις εν λόγω εταιρίες,
μάλιστα, οι 26 παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους (οι 17 άνω του
10%), δύο παρέμειναν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα και 21 σημείωσαν μικρή
πτώση[11].
Παράλληλα, η σημαντική αυτή ανάπτυξη που παρουσίασε ο κλάδος -η οποία,
μάλιστα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια- αναμένεται να
δημιουργήσει νέες πολύ ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
οικονομίας, καθώς η κατασκευαστική βιομηχανία θεωρείται κλάδος νευραλγικής
σημασίας για την οικονομία της Ε.Ε., αφού η συμμετοχή του στη διαμόρφωση των
οικονομικών της μεγεθών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η συνολική του παραγωγική
δραστηριότητα ξεπερνά κατά 10% την αντίστοιχη της Ιαπωνίας και κατά 30% αυτή
των ΗΠΑ. Επίσης, χαρακτηριστικό της δυναμικής του είναι, ότι καταλαμβάνει περίπου
το 35% της παγκόσμιας αγοράς, ποσοστό που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι
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πολλές (πάνω από το 50%) από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος κατασκευαστικές
επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ).

1.9 Ο ελληνικός κλάδος μελετών
Υπάρχει σήμερα μεγάλη διασπορά των δυνάμεων του κλάδου σε πολλές μικρές
μονάδες, τα οργανωμένα γραφεία είναι λίγα και ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά
ισχυρός. Οι μελέτες αποτελούν κρίσιμο και ευαίσθητο κρίκο, ενώ υπάρχει η ανάγκη
ύπαρξης καλά οργανωμένων μελετητικών γραφείων ώστε να αναβαθμιστεί

η

παραγωγή των δημοσίων έργων .
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι ο δημόσιος τομέας δεν επαρκεί για το
σοβαρό έργο της διαχείρισης των έργων του Γ ΚΠΣ. Εξίσου σημαντικό είναι επίσης το
ζήτημα της επίβλεψης των έργων, που πρέπει να γίνεται συνεχώς και επί τόπου από
το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, κάτι που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν οι
υπερφορτωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες ουσιαστικά κάνουν επίβλεψη στα
χαρτιά, με προφανές αποτέλεσμα τις παρατηρηθείσες κακοτεχνίες,
σοβαρές

υπερβάσεις

κόστους

και

χρόνου

στην

εκτέλεση

καθώς και

των

έργων.

Η μεγάλη ανάπτυξη που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ο ευρύτερος χώρος των
κατασκευών,
την

ταχύτερη

έχει

δημιουργήσει

ανάπτυξη

του

νέες,

κλάδου

ιδιαίτερα
των

ευνοϊκές

γραφείων

προοπτικές

μελετών

και

για

τεχνικών

συμβούλων. Στον αντίποδα, όμως, του ευνοϊκού κλίματος βρίσκεται το 2006, έτος
αποπεράτωσης των μεγάλων αναπτυξιακών έργων
εύλογα

ερωτηματικά

για

την

μετέπειτα

υποδομής,
πορεία

που δημιουργεί
του

κλάδου.

Τα επόμενα χρόνια, ενόψει, μάλιστα, της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004 και την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για
την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, αναμένεται ιδιαίτερα θετική για την
ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς μελετών, καθώς οι ευκαιρίες που δημιουργούνται
είναι τεράστιες. Οι εκπρόσωποι του κλάδου διαβλέποντας το θετικό κλίμα, προωθούν
εντατικά την ενεργότερη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων. Στόχοι τους,
αφενός η δυναμική παρουσία στο σύνολο των διαδικασιών κατασκευής των δημοσίων
έργων και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών (μελέτη, επίβλεψη και
project management) προς τους φορείς υλοποίησης και αφετέρου, η αύξηση των
οικονομικών τους αποτελεσμάτων και κατ' επέκταση η βελτίωση των παρεχόμενων

- 32 -

υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, όμως, η βραχυπρόθεσμη λήξη των αναπτυξιακών
έργων, δημιουργεί έντονες ανησυχίες για την μετά 2006 εποχή. Όπως τονίζουν
χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς, "μετά από το 2006, κανείς δεν μπορεί να
είναι σίγουρος για το τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα
έργα υποδομής, γιατί θα έχουν συμπληρωθεί οι υποδομές. Οπότε, τα γραφεία
μελετών θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους". Η
διεθνής εμπειρία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική ως προς αυτό, καθώς, όπως έχει
διδάξει, οι αλλαγές που συντελούνται στις αναπτυσσόμενες αγορές επιφέρουν
αλλαγές και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επομένως, τα ελληνικά γραφεία μελετών θα
πρέπει

να

γίνουν

πιο

ευέλικτα,

ώστε να

μπορούν

να

διαγνώσουν

και

να

αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετά γραφεία προωθούν
ήδη την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές εκτός ελληνικών
συνόρων, ενώ παράλληλα επεκτείνουν το αντικείμενο δράσης τους και προσαρμόζουν
τις υπηρεσίες τους σε νέους πολλά υποσχόμενους τομείς, όπως το περιβάλλον, η
ενέργεια, το νερό κ.ά. [10]
Στα

παραπάνω

έρχεται

να

προστεθεί

και

ο

συνεχώς

αυξανόμενος

ανταγωνισμός, που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η συνεχής επέκταση
των ξένων επιχειρήσεων, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα στον κλάδο των
μελετητών

και

τεχνικών συμβούλων.

Οι

ελληνικές εταιρίες,

προκειμένου

να

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, καλούνται πλέον να ανταγωνιστούν πέρα από την
εσωτερική αγορά και τις επεκτατικές διαθέσεις των ξένων "συναδέλφων" τους. Ήδη,
αρκετές ξένες εταιρίες έχουν κάνει την είσοδό τους στη χώρα μας διεκδικώντας
μερίδιο της αγοράς, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως εφαλτήριο για τις
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου ο
Έλληνας μελετητής έχει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι αγορές αυτές
αφενός είναι πολύ κοντά και αφετέρου, αποτελούν τη φυσική συνέχεια του ελλαδικού
χώρου.
Βασικό μειονέκτημα των ελληνικών γραφείων μελετών έναντι των ξένων, είναι
το περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (πτυχία μελετών, κατηγορίες μελετών
κλπ.). Ο έλληνας μελετητής προκειμένου να αναλάβει κάποιο έργο πρέπει να πληροί
συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

που

να

αποδεικνύουν,

ότι

έχει τη

δυνατότητα

εκπλήρωσης του έργου, τη στιγμή που ένας ευρωπαίος συνάδελφός του αρκεί να
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δηλώσει, ότι δύναται να το φέρει εις πέρας. Έτσι, συχνά οι ελληνικές εταιρείες
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των ξένων. Επί του θέματος πρέπει να
επιληφθεί η πολιτεία, η οποία -λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις υποχρεώσεις για τον
ελεύθερο

ανταγωνισμό

και

τη

διακίνηση

των

επιστημόνων-

θα

πρέπει

να

"προφυλάξει" τις ελληνικές εταιρίες, αλλά και να βοηθήσει στη μεταλαμπάδευση της
τεχνογνωσίας διαχείρισης μεγάλων έργων -όπου είναι απαραίτητη η παρουσία ξένων
εταιριών- σε έλληνες μελετητές. Είναι εύκολο, λοιπόν, να διαπιστώσει κανείς, ότι όλα
συνηγορούν σε συγκέντρωση δυνάμεων και σε έγκαιρη προετοιμασία από πλευράς
ελληνικών γραφείων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το "παιχνίδι" πλέον θα
κρίνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στην εξειδίκευση και στην
ικανότητα
μορφές

διαχείρισης

οργάνωσης,

σύνθετων

κεφάλαια

έργων,

για

στοιχεία

επενδύσεις

και

που

απαιτούν

καταρτισμένο

νέες

προσωπικό.

Ήδη, αρκετοί εκπρόσωποι του κλάδου φαίνεται ότι αντιλήφθηκαν έγκαιρα, ότι τα
μικρά

γραφεία

δεν

μπορούν να

πρωταγωνιστήσουν στο νέο

καθεστώς που

δημιουργείται και προχωρούν στις αναγκαίες ζυμώσεις (συμπράξεις, κοινοπραξίες,
μακροχρόνιες συνεργασίες), οι οποίες θα τους δώσουν μεγαλύτερο όγκο και
καλύτερη οργανωτική δομή και θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ενιαία αγορά. Ρόλο που μπορούν εύκολα να κατακτήσουν, καθώς
σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, "το επίπεδο των ελλήνων μελετητών είναι πάρα
πολύ υψηλό, απλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή και ευελιξία" [10].

1.10 Συμπεράσματα
Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η αναπτυξιακή ορμή που
διαθέτει σήμερα η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία, δεν μπορεί να χρεωθεί σε
καμία πολιτική ή κυβερνητική συγκυρία, ούτε βέβαια αποτελεί «ιδιοκτησία» των
εργοληπτών. Απεναντίας, είναι κατάκτηση της ελληνικής οικονομίας και ως τέτοια
πρέπει να διαφυλαχτεί και να ενισχυθεί από κάθε πλευρά. Όσο ο απαραίτητος
έλεγχος των έργων και των κατασκευαστών μετατρέπεται σε ατεκμηρίωτες επιθέσεις
κατά των εργοληπτών

και

όσο

η

έννοια εργολάβος συνδέεται

με αρνητικά

φορτισμένες σκέψεις, κάθε άλλο παρά ενισχύονται τα θεμέλια της αναπτυξιακής
προοπτικής. Η διαδρομή των τελευταίων ετών έδειξε ότι η Ελλάδα έχει και τις
προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να καθιερωθεί ως ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη στον
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χώρο των κατασκευών, θέτοντας υποψηφιότητα για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις
στο μέλλον. Γεγονός που θα διαχυθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας
της χώρας και θα εξασφαλίσει σταθερότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο
αυτό, το στοίχημα των Ελλήνων κατασκευαστών, λαμβάνει τη μορφή εθνικού
στοιχήματος, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί.
Ειδικότερα, ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας μέσω μιας πορείας σε
δύσκολα

και

απαιτητικά

έργα,

με

το

ζητούμενο

πλέον

να

θεωρείται,

όχι

απλά η ανάληψη του management των μεγάλων έργων, αλλά η ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων στις εκτός των συνόρων μας αγορές, απεκόμισε πλήθος νέων
εμπειριών, πρόσθετη τεχνογνωσία και σημαντική χρηματοπιστωτική ικανότητα.
Στη μελέτη καταγράφονται σημαντικά έργα όπως το Μετρά των Αθηνών, το
αεροδρόμιο των Σπάτων, η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, η Αττική Οδός κλπ. Από τις
υπεργολαβίες στα Σπάτα για λογαριασμό της γερμανικής Hochtief και στη μικρή, αλλά
σημαντική, συμμετοχή στη κοινοπραξία που κατασκεύασε τη ζεύξη Ρίου- Αντιρρίου,
οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έφτασαν στην Αττική Οδό, έργο σταθμό για
τη

χειραφέτηση του

ελληνικού

κατασκευαστικού.

Στα

βασικά

συμπεράσματα

αναφέρεται, ότι οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες απέδειξαν, πέρα από την επάρκεια τους
στο κατασκευαστικό τομέα, ότι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν το management
μεγάλων κατασκευών, καθώς και την ευθύνη της λειτουργίας του έργου. Η πορεία
αυτή

φαίνεται

αναλαμβάνει

ότι

νέα

κατασκευαστικού

συνεχίζεται,
έργα

κλάδου

όπως

καθώς το ελληνικό κατασκευαστικό δυναμικό
τα

αυτοχρηματοδοτούμενα.

επιδεικνύεται

από την

περιγραφή

Η

πρόοδος

του

των έργων των

τελευταίων ετών. Η τεράστια ενίσχυση του κατασκευαστικού δυναμικού (όγκος
εταιρειών, τεχνογνωσία, δυνατότητα management έργων, ανθρώπινο δυναμικό κλπ )
τεκμηριώνεται, τόσο από την επιτυχή περαίωση των έργων, όσο και από την επιτυχή
διεκδίκηση έργων, για τα οποία εκδήλωσαν σημαντικό ενδιαφέρον και ξένες
επιχειρήσεις [12].
Ο κλάδος των κατασκευών, ωστόσο, έχει ακόμη αρκετό δρόμο ανάπτυξης
μπροστά του και μετά τις ημερομηνίες-«ορόσημο», όπως αυτές του 2004 που
σηματοδοτοτεί το τέλος των Ολυμπιακών Έργων και του 2008, οπότε ολοκληρώνεται
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Κι αυτό καθώς μετά το 2008 θα εξακολουθούν να
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υλοποιούνται κάποια από υπολειπόμενα έργα από το Γ' ΚΠΣ, ενώ και άλλα μικρότερα
projects θα έχουν ήδη δρομολογηθεί και θα βρίσκονται στη φάση της κατασκευής.
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: Ποιότητα και ISO στις τεχνικές εταιρίες
2.1 Γενικά για ποιότητα
Προσεγγίζοντας σφαιρικά κανείς την έννοια της ποιότητας, συνάγει το
συμπέρασμα, ότι η ποιότητα δεν είναι παρά ο αντικειμενικός σκοπός και στόχος της
ζωής μας. Ετυμολογικά η λέξη ποιότητα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη
ποιότης (ποιος - τι λογής), που σημαίνει: η φύση, η εσωτερική κατάσταση ή η
υπόσταση προσώπου ή πράγματος, σε σχέση με την αξία του. Η ποιότητα, όπως και
η ομορφιά, είναι υποκειμενικοί όροι και εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τον κριτή.
Στο πλαίσιο όμως της διασφάλισης της ποιότητας, η έννοια αυτή έχει ακριβή ορισμό.
Κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402: 1996, ποιότητα είναι το σύνολο
των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (ενός προϊόντος ή υπηρεσίας), που της
αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες του
χρήστη (π.χ. του καταναλωτή). Με τον όρο προϊόν δεν εννοούμε μόνο κάτι υλικό.
Προϊόν μπορεί να είναι ένα έργο, μια υπηρεσία ή και ένα δικαίωμα. Γι' αυτό η έννοια
της ποιότητας δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία και την επιστήμη, αλλά μπορεί
να τη συναντήσει κάποιος σε κάθε βήμα της ζωής μας, από τον προσωπικό βίο, μέχρι
και την τελευταία έκφανση της ζωής. Στην καθημερινή μας ζωή αντιλαμβανόμαστε
ευκολότερα την ποιότητα από την απουσία της, παρά από την ύπαρξή της.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι προϊόν χωρίς ποιοτική
ταυτότητα, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο σε μια διεθνή ανώνυμη κοινωνία και
οικονομία. Πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία, ανέδειξαν
την ποιότητα ως το πρώτο κριτήριο θετικού επηρεασμού του πελάτη και ότι αυτή
αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης και όχι η τιμή
του τελικού προϊόντος. Η ποιότητα δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Πίσω απ' αυτήν
κρύβεται μια ολόκληρη φιλοσοφία. Όμως αποτελεί μοναδικό μέσο για την επιτυχία,
την ευημερία, την ασφάλεια και την επιβίωση μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Αξίζει, επίσης, αναφοράς το γεγονός, ότι η ποιότητα είναι μια έννοια σχετική
και δυναμική και σε καμία περίπτωση στατική. Διαφοροποιείται στη ροή του χρόνου
και

διαμορφώνεται

εξαρτώμενη

από τις κοινωνικές,

οικονομικές,

πολιτισμικές

συνθήκες και αξίες κάθε εποχής. Η ενοποίηση, η ομογενοποίηση και κατά συνέπεια
όλων των αντιλήψεων για το χαρακτήρα και την αναγκαιότητα της ποιότητας σε όλη
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τη σφαίρα της παραγωγικής διαδικασίας και της λειτουργίας της κοινωνίας, αποτελεί
πράγματι έναν εξαιρετικά φιλόδοξο και σύνθετο στόχο.
Ο ρόλος της ποιότητας θα είναι σημαντικός και για έναν ακόμη λόγο. Τα
δεδομένα της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, οι μεγάλες δυνατότητες που παρέχουν
οι τηλεπικοινωνίες, η αποϋλοποίηση της εργασίας και των μέσων καθώς επίσης και το
γεγονός, ότι αυτό το οποίο θα αναχθεί σε κυρίαρχη παράμετρο καθορισμού του
πλούτου δεν θα είναι πλέον το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά η συγκέντρωση και η
μεταβίβαση της γνώσης, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε ήδη αρχίσει
να ζούμε. Σε αυτό το περιβάλλον καταλαβαίνουμε, ότι δεν μπορεί να γίνει εάν η
ποιότητα δεν είναι παρούσα σε όλα τα βήματα και σε όλες τις εκφράσεις του συνόλου
των δραστηριοτήτων, π.χ. είναι αδιανόητο να υπάρξει ηλεκτρονική συναλλαγή,
ηλεκτρονική υπογραφή, αν η διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας της
μεταφοράς των δεδομένων, της ασφάλειας των δεδομένων ή της θωράκισης κατά
της δράσης πιθανών hackers δεν αναχθεί σε μια εκ των ουκ άνευ παράμετρο.
Προκειμένου όμως τόσο η διαχείριση, όσο και η διασφάλιση ποιότητας να
αποκτήσουν ενιαία μορφή και να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στις ραγδαίες
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που συντελούνται κατέστη αναγκαία η καθιέρωση
κοινά αποδεκτών προτύπων όχι μόνο με την εναρμόνιση των υπαρχόντων, αλλά και
με την ανάπτυξη νέων ενιαίων, στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη της ποιότητας, τρεις έννοιες παίζουν
καθοριστικό ρόλο και αποτελούν τους βασικούς πυλώνες, που σε συνδυασμό και με
άλλα σύγχρονα «εργαλεία» και τεχνικές ποιότητας, αποτελούν τα μέσα για την
ελεύθερη και ανταγωνιστική κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στην
εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά: Η Τυποποίηση, η Πιστοποίηση και η Διαπίστευση.
1. Τυποποίηση
Τυποποίηση είναι η διαδικασία με την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές,
δηλαδή κανονισμοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την παραγωγή,
τη σύνθεση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν. Σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020: 1996, πρότυπο είναι: Ένα έγγραφο που έχει
καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα, και
παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή

-38-

χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή για αποτελέσματα τους και που αποσκοπεϊ
στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σ' ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.
Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την τυποποίηση (όπως ορίζεται στον
ιδρυτικό του νόμο 372/1976 και όπως τροποποιήθηκε με τον ΠΔ 155/1997) είναι ο
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο γνωστός μας ΕΛΟΤ, ο οποίος ιδρύθηκε το
1976

και

επεξεργάζεται

θέματα

προς

τυποποίηση

σε

Εθνικό,

Ευρωπαϊκό

(CEN/CENELEC) και διεθνές επίπεδο (ISO/IEC), με τη βοήθεια τεχνικών επιτροπών,
στελεχωμένων με ειδικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.
Το όραμα του ΕΛΟΤ [19] ως ενός από τους βασικούς πυλώνες Εθνικού
Συστήματος Ποιότητας της χώρας μας είναι να:
- Αποτελέσει το όχημα μετάβασης στη νέα πραγματικότητα, προσηλωμένος
στις αρχές της συναίνεσης και της διαφάνειας στις διαδικασίες τυποποίησης, καθώς
και να

διασφαλίσει

προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας μας τη

χρηστικότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της πιστοποίησης, του ελέγχου και των
δοκιμών.
- Αναπτύξει και να εφαρμόσει όλες τις νέες σύγχρονες τεχνολογίες για την
ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν από τους χρήστες των υπηρεσιών του.
- Αναδειχθεί ο ρόλος του ως θεματοφύλακα της διασφάλισης του κύρους των
υπηρεσιών ποιότητας.
-

Εξελιχθεί

σε ένα

σύγχρονο

και

αποτελεσματικό οργανισμό,

που

να

ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς του υποχρεώσεις, αλλά και να εκφράζει
τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας
Η

κύρια

αποστολή

του

ΕΛΟΤ

συμπυκνώνεται

στα

ακόλουθα:

- Στην εκπόνηση εθνικών προτύπων που θα ενσωματώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις
και τις νέες τεχνολογίες στο αντικείμενό τους και προδιαγραφών σε τομείς που
ενδιαφέρουν την οικονομία της χώρας
-

Στην

ενδιαφερομένων

παροχή

έγκυρης

και

έγκαιρης

πληροφόρησης

όλων

των

(δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, καταναλωτές κ.λπ.) για θέματα

ποιότητας,
- Στη «σπορά της ποιότητας» σε όλη την ελληνική κοινωνία με στόχο την
ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της παιδείας της ποιότητας, για τη βελτίωση του
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βιοτικού

επιπέδου

των

πολιτών

και

την

προστασία

του

περιβάλλοντος.

- Στη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων σε
ανταγωνιστικό κόστος για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών-χρηστών.
- Στην ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Στην απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα (θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες
παραγωγής,

χρηστικότητα

κ.λπ.)

και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των

φυσικών και ανθρώπινων πόρων, που οδηγεί στη μείωση του κόστους
2. Πιστοποίηση
Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση, ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία έχει παραχθεί
σύμφωνα

με

ένα

πρότυπο

και

ανταποκρίνεται

στις

περιεχόμενες

σ'

αυτό

προδιαγραφές.
3. Διαπίστευση [18]
Όλοι αυτοί οι φορείς πιστοποίησης και τα εργαστήρια δοκιμών και ελέγχου δεν
είναι ανεξέλεγκτοι, αλλά πρέπει να διαπιστεύονται για τις υπηρεσίες τις οποίες
προσφέρουν,

και να

κατέχουν το

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης (Certificate of

Accreditation). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:

1996,

διαπίστευση είναι η διαδικασία με την οποία ένας αρμόδιος φορέας παρέχει επίσημη
αναγνώριση, ότι ένας άλλος φορέας ή πρόσωπο είναι ικανός να πραγματοποιεί ειδικά
έργα.
Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας Διαπίστευσης είναι το Εθνικό Συμβούλιο
Διαπίστευσης, το γνωστό μας ΕΣΥΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 (νόμος 2231/94). Το
ΕΣΥΔ παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης από τις 3 Ιανουάριου 2000, και δέχεται
αιτήσεις για τη διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωσης και φορέων
πιστοποίησης και ελέγχου. Το ΕΣΥΔ έχει καθιερώσει κριτήρια και οδηγίες για την
προετοιμασία ενός φορέα, προκειμένου να διαπιστευτεί, αλλά και οδηγίες για τους
αξιολογητές εκείνους οι οποίοι θα ελέγξουν τη συμμόρφωση των φορέων προς τα
κριτήρια διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.
Από

τα

παραπάνω

γίνεται

εύκολα

αντιληπτό,

ότι

η

χώρα

μας

τα

τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ποιότητας σε
θεσμικό

επίπεδο,

τα

οποία

συνοψίζονται

στα

παρακάτω:

-Υπουργείο Ανάπτυξης (Βιομηχανίας): Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.)

με σκοπό τη

διαπίστευση

Εργαστηρίων και
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Φορέων

Πιστοποίησης.

-Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου): Ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.).
-Υπουργείο

Γεωργίας:

Ίδρυση του ΟΠΕΓΕΠ

και απονομή σημάτων ποιότητας

«AGROCERT».
-Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.: Ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας, ίδρυση Σώματος
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,

Σώματος Επιθεωρητών Συστημάτων Διασφάλισης

Ποιότητας, Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών.
-Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικών
(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) Εργων, τα οποία επιβλέπει το ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, οι
Περιφέρειες και οι Νομαρχίες.
-Υπουργείο Μεταφορών: Ίδρυση παλαιότερα των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Σήμερα αναβάθμιση και πιθανή ιδιωτικοποίησή τους, καθώς και
υιοθέτηση

της

ευρωπαϊκής

νομοθεσίας

για

ελέγχους

οχημάτων

μεταφοράς

επικινδύνων φορτίων κατά ADR και φορτηγών ψυγείων κατά ΑΤΡ.

2.2 Ο ρόλος της ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα του
21ου αιώνα
Σε ό,τι αφορά στον τεχνικό κόσμο και ιδιαίτερα στον έλεγχο των Δημοσίων
Έργων που είναι και κατά κανόνα έργα υποδομής και επιφέρουν πολύ μεγάλες
επιπτώσεις στην οικονομία της κάθε χώρας, στη δυνατότητα ανάπτυξής της και
βασικά στους όρους διαβίωσης της κοινωνίας της, μπορούμε να παρατηρήσουμε
κάποιες ιδιομορφίες που διαφοροποιούν τα προβλήματα σε σχέση με τους ελέγχους
της ποιότητας σε άλλους τομείς «συνεχούς ροής», όπως η βιομηχανία και οι
υπηρεσίες. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές [23];
α)
είτε
και
στο

Ότι συνήθως τα δημόσια έργα, είτε για λόγους πολιτικής συγκυρίας

για

λόγους

υλοποιούνται
σύνολό

οικονομικών

δυνατοτήτων

μαζικά, σε αντίθεση
τους

χρονικά

και

ευκαιριών,

σχεδιάζονται

με τις ιδιωτικές επενδύσεις που είναι
πιο

ομοιόμορφα

κατανεμημένες.

Και β) ότι κύριος του έργου είναι το δημόσιο, είτε στην κεντρική είτε στην
περιφερειακή του έκφραση, και επομένως ο ανάδοχος, όταν είναι ιδιώτης (πράγμα
που συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις), έχει να κάνει με μια νοοτροπία που
είναι λιγότερο ευέλικτη και συχνά γραφειοκρατική.
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Οι δύο αυτοί παράγοντες πολύ συχνά δημιουργούν χρονικά και οργανωτικά
προβλήματα διεκπεραίωσης, σε έργα μεγάλου όγκου, με αποτέλεσμα να καθίσταται ο
έλεγχος της ποιότητας πιο δύσκολος αλλά παράλληλα και πιο απαραίτητος, λόγω της
σημασίας και της κοινωνικής ευθύνης που συνδέεται με τα δημόσια έργα, και είναι
ακόμη προφανές ότι αυτήν την εποχή στην Ελλάδα διαγράφεται ο κίνδυνος με την
παράλληλη ενεργοποίηση του Γ' Κ.Π.Σ και της προετοιμασίας των Ολυμπιακών
Αγώνων να προκύψουν πολλά προβλήματα, εφ' όσον δεν ληφθούν εγκαίρως τα
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στα έργα.
Αναφορικά με τα αίτια και τις ελλείψεις, εντοπίζονται κυρίως σε τρεις
κατευθύνσεις:
Α)

Παρουσιάζονται συχνά καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και ιδίως στον

συντονισμό με τους φορείς που ελέγχουν την ποιότητα, με αποτέλεσμα να ξεκινάνε
τα έργα χωρίς να έχει αποκατασταθεί ο σωστός και αποδοτικός έλεγχος.
Β)

Δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτος ο ρόλος των ανεξαρτήτων συμβούλων

ελεγκτών σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο των κατασκευαστικών μονάδων και
ακόμη με τον εποπτικό έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου, γεγονός που
δημιουργεί επικαλύψεις, γραφειοκρατία και σύγχυση ευθυνών.
Γ)

Δε χρησιμοποιείται, όταν χρησιμοποιείται, ο θεσμός του εξωτερικού

ανεξαρτήτου ελέγχου (3rd party inspection) με την πρέπουσα δεοντολογία και
καθαρότητα. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε οι φορείς αυτοί να αμείβονται από και να
λογοδοτούν

στον

κύριο

του

έργου,

πληρώνονται

στην

πράξη

(έστω

με

προκαθορισμένα ποσά από το Υπουργείο) από τις ανάδοχες κοινοπραξίες και
επομένως, σε ένα βαθμό, εξαρτώνται από αυτές. Για την ακρίβεια,

η εμπλοκή ενός

οργανισμού επιθεώρησης στην εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων ποιότητας
και ασφάλειας είναι προαιρετική. Αποτέλεσμα είναι τα μεγάλα έργα υποδομής συχνά
να μην έχουν την ποιότητα που απαιτείται, ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να
γίνεται λόγος για την ποιότητα ενός έργου μετά την ολοκλήρωσή του, τη στιγμή,
δηλαδή που δεν μπορεί να γίνει πλέον καμία παρέμβαση. Ο έλεγχος, ακόμα και όταν
υφίσταται, δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα των έργων. Αν ζητηθεί να
πιστοποιηθεί η ασφαλής και καλή εκτέλεση ενός έργου, τότε ο κύριος του έργου
ορίζει τι θα πρέπει να ελεγχθεί για να δοθεί μια τέτοια πιστοποίηση, φυσικά βάσει
κάποιων διεθνών προτύπων, με αποτέλεσμα το πιστοποιητικό να είναι "ανάλογης
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ποιότητας". Ως εκ τούτου προκύπτει, ότι μια από τις ασφαλιστικές δικλείδες που
διαθέταμε για να μην πληρώνουμε τα έργα πιο ακριβά απ' ότι κοστίζουν στην
πραγματικότητα, ουσιαστικά δεν υφίσταται.
Η διάχυση της κουλτούρας της ποιότητας και της εφαρμογής της, ως
αναπόσπαστου εργαλείου του κατασκευαστικού "γίγνεσθαι", που θα έπρεπε να
αποτελεί την ουσιαστικότερη συμβολή των φορέων αυτών στα μεγάλα εκτελούμενα
έργα υποδομής, δεν λαμβάνει χώρα. Αντίθετα, στο εξωτερικό, σε χώρες με
πολύχρονη εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, απαιτείται έκθεση ελέγχου των
εγκαταστάσεων από φορέα πιστοποίησης, τόσο κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας
όσο και σε περίπτωση επισκευών / μετατροπών και περιοδικών ελέγχων.
Προκειμένου, όμως, να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να
συντελεσθούν ριζικές αλλαγές και πρώτα από όλα θεωρείται επιβεβλημένη η σαφής
διακριτοποίηση ρόλων μεταξύ των τριών βασικών φορέων στον τομέα των έργων
υποδομής. Το μοντέλο [22] πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α)

Ο βασικός σχεδιασμός (δηλαδή ο στόχος που επιδιώκουμε με το έργο, η

απόδοση και η λειτουργικότητά του, οι βασικές προδιαγραφές του) που ανήκει στο
δημόσιο φορέα, ο οποίος εξάλλου ως κύριος του έργου οφείλει να εξασφαλίσει και τα
οικονομικά μέσα, είτε άμεσα είτε με παραχωρήσεις.
Β)

Ο ανάδοχος - παραγωγός του έργου, κατά κανόνα ιδιωτική εταιρία ή

κοινοπραξία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και οικονομίας, ο οποίος και
ευθύνεται στη συνέχεια για τον λεπτομερή σχεδίασμά & προγραμματισμό του έργου
και για την απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και βασικές προδιαγραφές που
τέθηκαν. Εννοείται βέβαια, ότι ο σχεδιασμός αυτός και ο προγραμματισμός θα
εγκριθούν πρώτα από τον κύριο του έργου. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν τόσο
τον χρόνο όσο και την ποιότητα και βεβαίως και το κόστος. Εννοείται, ότι για την
πραγματοποίηση

του

έργου

οι

ανάδοχοι

μπορούν

να

χρησιμοποιούν

όσους

αναγκαίους υπεργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους θελήσουν, χωρίς αυτό να μειώνει
στο ελάχιστο τη βασική τους ευθύνη. Απαραίτητη ακόμη προϋπόθεση είναι, για την
εξασφάλιση της ποιότητας, οι ανάδοχοι να είναι πιστοποιημένοι ως εταιρίες κατά ISO,
τα δε εργαστήρια ελέγχου των υλικών να διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.
Γ)

Τέλος, για την εξασφάλιση ότι η εκτέλεση του έργου ακολουθεί τα

standards και τις προδιαγραφές που τέθηκαν και ότι ακολουθούνται όλες οι αναγκαίες
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διαδικασίες

ελέγχου,

ασφαλείας

και

προστασίας

περιβάλλοντος,

απαιτείται

η

χρησιμοποίηση ανεξάρτητων φορέων ελέγχου ποιότητος, που θα λογοδοτούν όμως
απ' ευθείας στον κύριο του έργου. Αυτό δεν σημαίνει, ότι ο ελεγκτής λειτουργεί
απλώς κατασταλτικά

ως «αστυνομικός»,

επισημαίνοντας εκ των υστέρων τα

σφάλματα. Αντιθέτως, οφείλει να συνεργάζεται στενά με τον εκτελεστή του έργου
και να ενεργεί περισσότερο προληπτικά και συμβουλευτικά, διότι έτσι εξυπηρετεί
καλύτερα και τους στόχους του εντολέα του, κυρίου του έργου. Για να επιτευχθεί
μάλιστα ο σκοπός αυτός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι σκόπιμη η ανάμειξη
του φορέα αυτού από τα πρώτα στάδια, δηλαδή τον σχεδίασμά, ώστε και με τη δική
του διαφορετική εμπειρία να προλαμβάνονται, κατά το δυνατό, αστοχίες που μπορεί
να έχουν επιπτώσεις ή οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω αλλαγών ή διορθώσεων στη
συνέχεια. Ο έλεγχος βέβαια συνεχίζεται με τον ίδιο εποικοδομητικό τρόπο κατά την
εκτέλεση του έργου και τελειώνει με την τελική παραλαβή και πιστοποίηση. Εξάλλου,
η χρησιμοποίηση από το Υπουργείο ή άλλο δημόσιο φορέα του ανεξάρτητου
ελεγκτού, εννοείται ότι δεν εμποδίζει σε τίποτα τη δυνατότητα του κυρίου να διεξάγει
και αυτός εποπτικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά βούληση.
Πολύ συνοπτικά το έργο του ελεγκτού ποιότητας Δημοσίων Έργων αναλύεται
στις εξής φάσεις: Αξιολόγηση προδιαγραφών και σχεδίων, αποσαφήνιση οργανωτικής
δομής και συστήματος επικοινωνίας, επάνδρωση των υπηρεσιών ελέγχου, συμφωνία
με τον ανάδοχο για το Σύστημα και το Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου που θα
ακολουθηθεί, αξιολόγηση υπεργολάβου και ειδικών τεχνιτών (εφ' όσον πρέπει να
είναι πιστοποιημένοι) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο, παρακολούθηση
του έργου και έλεγχος ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και διαδικασίες για την
κατασκευή και τον έλεγχο των υλικών. Σύνταξη τακτικών εκθέσεων (εβδομαδιαίων &
μηνιαίων) και έκδοση εντύπων μη συμμορφώσεως (NCR), εφ' όσον απαιτούνται,
τελικός έλεγχος και εκτίμηση για την παραλαβή του έργου & έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών [22].

2.3 ISO 9000: Από το 1987 μέχρι σήμερα
Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δημιουργήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό
Τυποποίησης (ISO, International Standards Organization), ο οποίος ιδρύθηκε το 1946
στη Γενεύη της Ελβετίας. Σκοπός του ήταν η δημιουργία κοινών διεθνών προτύπων
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για την παραγωγή και το εμπόριο. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν την αξία και τη
σημαντικότητα των αρχών που πρεσβεύει η φιλοσοφία της διασφάλισης ποιότητας,
ανέθεσε σε μία ειδική Τεχνική Επιτροπή (ISO / TC 176) το έργο της δημιουργίας
ειδικών προτύπων που θα υποστηρίζουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων για
υιοθέτηση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Με βάση την εργασία
αυτής της επιτροπής δημιουργήθηκαν τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, που
αποτελούν τον οδηγό των επιχειρήσεων όλων των τύπων και μεγεθών για την
εφαρμογή

και

πιστοποίηση

των

συστημάτων

διασφάλισης

ποιότητας

των

λειτουργικών δραστηριοτήτων τους. Τα πρότυπα ISO 9000 είναι μια σειρά προτύπων
που καθορίζουν τις ελάχιστες οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζει μία
εταιρία κατά δραστηριότητα (μελέτη, κατασκευή, προμήθειες κ.λ.π.), ώστε να
εξασφαλίζεται, ότι οι υπηρεσίες της και τα προϊόντα της είναι ποιοτικά κατάλληλα για
τους πελάτες της.
Η φιλοσοφία του ISO 9000 είναι να εξασφαλίζεται ο πελάτης με τον έλεγχο
κυρίως του πως γίνεται το καθετί που μπορεί να επιδράσει στην ποιότητα των
προϊόντων και όχι με τον καθαυτό έλεγχο του κάθε προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, το ISO 9000 δίνει έμφαση στις διεργασίες της παραγωγής θεωρώντας,
ότι αυτές είναι που θα παρέχουν τα σωστά και υψηλού επεπέδου προϊόντα και
υπηρεσίες. Οα πρέπει, επίσης, να τονίσουμε, ότι η εγγραφή για τα πρότυπα ISO 9000
δεν

αποτελεί

πιστοποιητικό

προϊόντος,

αλλά

πιστοποιητικό

για

το

Σύστημα

Διασφάλισης Ποιότητας. Δεν απευθύνεται στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, αλλά στις
διαδικασίες που προηγούνται.
Όταν το 1987 εκδόθηκαν για πρώτη φορά μερικά από τα πρότυπα της σειράς
ISO 9000, κάποιοι βιάστηκαν να τα χαρακτηρίσουν ως ελιτίστικα, πρότυπα που
αφορούν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, με στόχο να τις κάνουν ακόμη καλύτερες και
ισχυρότερες, ενώ δεν απευθύνονταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν
και την πραγματική ανάγκη για βελτίωση της ποιότητάς τους. Η αναθεώρηση των
προτύπων της σειράς ISO 9000 το 1994 είχε ως κύριο στόχο να ελαττώσει το χάσμα
μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων, παρέχοντας μάλιστα και
αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, και να δημιουργήσει πρότυπα φιλικά προς τους
χρήστες, οι οποίοι με την πάροδο των ετών είχαν γίνει πολλοί περισσότεροι και
ταυτόχρονα προέρχονταν από διαφορετικούς χώρους.
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Τα πλεονεκτήματα που αποκόμισαν οι εταιρίες, οι οποίες εφάρμοσαν το
πρότυπο ISO 9000:1994 περικλείονται στα εξής:
- Μέσω των συστηματικών αναλύσεων των εσωεπιχειρησιακών διαδικασιών
αναδεικνύονται οι πιθανές πηγές σφαλμάτων, οι οποίες μπορούν να αποβούν
βραχυπρόθεσμα ή μεσο-μακροπρόθεσμα ζημιογόνες για τον πελάτη.
- Οι ευθύνες και αρμοδιότητες ελέγχονται, ανασκοπούνται και επανεξετάζονται
και συνεπώς αποκαλύπτονται οι πιθανές επικαλύψεις.
- Εξετάζεται η εφαρμογή και ορθή τήρηση των βασικών νομικών απαιτήσεων.
- Ανασκοπείται και εξετάζεται προσεκτικά η ικανότητα των διατιθεμένων
πόρων (εξοπλισμός, προσωπικό) για την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών σε
ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο.
Πέρα, όμως από τις θετικές επιπτώσεις, αναφέρεται και μια σειρά από
μειονεκτήματα που πηγάζουν από την εφαρμογή του ISO 9000:1994, τα οποία
συνοψίζονται παρακάτω:
- Η είσοδος του προτύπου στην καθημερινή πραγματικότητα της λειτουργίας
μιας εταιρίας θεωρήθηκε από κάποιους επιβαρυντική για την παραγωγή.
- Το νέο πρότυπο χαρακτηρίστηκε από επιχειρήσεις που προσπάθησαν να το
εφαρμόσουν προσανατολισμένο σε παραγράφους που το σύνολό τους δεν ενδιαφέρει
άμεσα κάθε επιχείρηση.
- Δεν λήφθηκαν υπόψη ευρείς τομείς ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία
οποιοσδήποτε επιχείρησης όπως: Σύνδεση ποιότητας με ευρύτερες οικονομικές
αποφάσεις που λαμβάνονται από μια εταιρεία, έμφαση σε τρόπους μέτρησης,
ανάλυσης και συνεχούς βελτίωσης.
- Παρατηρήθηκε, επίσης, υπερτονισμός κανόνων και παραμέληση κομβικών
σημείων.
-

Δημιουργήθηκαν

άκαμπτα

και

γραφειοκρατικά

συστήματα

λόγω

της

παραγραφοποίησης του Προτύπου σε 20 στοιχεία (elements) για κάθε ένα από τα
οποία υπάρχει σαφής απαίτηση επαρκούς τεκμηρίωσης
Με την πάροδο των ετών και την εφαρμογή των προτύπων, έγινε κατανοητό,
ότι η διασφάλιση της ποιότητας είναι μια μόνον παράμετρος της συνολικής ποιότητας
την οποία πρέπει να διαθέτει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και ότι υπάρχουν και άλλες
πτυχές τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο παραγωγός, προκειμένου να
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εξασφαλίζει το σαφή προσδιορισμό της ποιότητας. Οι έννοιες του σχεδιασμού της
ποιότητας, του ελέγχου της ποιότητας, της βελτίωσης της ποιότητας και της
ικανοποίησης του πελάτη μέσα στο σύστημα για την ποιότητα είναι μερικά από τα
σημεία τα οποία από την πείρα κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθούν στα πρότυπα της
σειράς ISO 9000, βαδίζοντας προς μια ολική διαχείριση της ποιότητας.
Το

εγχείρημα

της

υιοθέτησης

Σ.Δ.Π.

από

μια

μεγάλη

μερίδα

του

επιχειρηματικού κόσμου παρά τις παρατηρήσεις ή τα προβλήματα, έχει δημιουργήσει
μια αρκετά σημαντική προστιθέμενη αξία στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το γεγονός
αυτό βασίζεται στο ότι πριν από την εποχή εκείνη, στον ελληνικό ορίζοντα υπήρχε
μια ασάφεια σε ό,τι έχει σχέση με τις έννοιες της ποιότητας, κυρίως από την πλευρά
της συστημικής προσέγγισης της ποιότητας,

δηλαδή του

συνόλου δράσεων,

ενεργειών, μεθόδων, μέσων και προσωπικού που είναι ενταγμένα σε ένα σύστημα το
οποίο λειτουργεί σε μια επιχείρηση με στόχο και προορισμό την ποιότητα. Μέχρι
εκείνη τη στιγμή λοιπόν υπήρχε μια μάλλον νομαδική προσέγγιση του θέματος.
Το θετικό στοιχείο από το εγχείρημα εφαρμογής συστημάτων ποιότητας κατά
ISO στην Ελλάδα είναι, ότι έδωσε στις ελληνικές επιχειρήσεις με ένα εύληπτο και
πολύ συστηματικό τρόπο τη μέθοδο με την οποία μπορούσαν να εγκαταστήσουν
συστήματα ποιότητας και ακολούθως να τα πιστοποιήσουν. Έχουμε φτάσει στο
σημείο τα ISO 9000, να έχουν γίνει πλέον ένας κοινός συναλλακτικός παρονομαστής
μεταξύ των επιχειρήσεων. To ISO 9000 όσο και αν δέχεται κριτική, ήταν αυτό που
έβαλε την έννοια της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις μέσω
των ISO 9000 αναθεώρησαν τα οργανογράμματα τους, άλλες δημιούργησαν
υποδομές τις οποίες δεν είχαν, πολλά τεχνικά στοιχεία της ποιότητας μπήκαν στις
επιχειρήσεις σε βαθμό που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατον να μπουν. Η
εφαρμογή λοιπόν των συστημάτων ποιότητας οδήγησε σε μια αναβάθμιση των
επιχειρήσεων που τα έχουν εφαρμόσει, αν και όλο το σκηνικό μελετώντας το στη
σημερινή του μορφή, επιδέχεται πολλών βελτιώσεων, οι οποίες θα αναλυθούν
παρακάτω.
Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινώντας την προσπάθειά τους για
την ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας κατά τα Πρότυπα ISO 9000, αναγνωρίζουν τον
ορθολογισμό του Προτύπου και έχουν την πρόθεση η προσπάθεια αυτή να είναι
ουσιώδης και αποτελεσματική και κυρίως να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τους στην
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υιοθέτηση οργανωτικών δομών και διαδικασιών λειτουργίας που θα τις επιτρέψει να
ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Αυτός ο στόχος, όμως δυστυχώς, δείχνει να χάνεται
στη συνέχεια και η όλη προσπάθεια, ειδικά στα τελευταία στάδια

πριν την

επιθεώρηση του φορέα, να παίρνει ένα χαρακτήρα «ας πάρουμε το Πιστοποιητικό και
βλέπουμε» και έτσι τελικά η απόκτηση του Πιστοποιητικού γίνεται ο αυτοσκοπός.
Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τα παραπάνω φέρει ο μικρός βαθμός ωρίμανσης
της ελληνικής επιχείρησης και του θεσμικού περιβάλλοντος που την περιβάλλει. Στις
μέρες μας η ελληνική επιχείρηση καλείται βεβιασμένα να προσαρμοσθεί σε ένα
ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, που παρουσιάζει μεγαλύτερη επιχειρηματική
παράδοση από την ελληνική αγορά.
Η πραγματικότητα της ποιότητας στη χώρα μας συνοψίζεται επιγραμματικά
στα παρακάτω:
- Δεν υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο και ο έλεγχος της εφαρμογής του ή μη
κρίνεται πλημμελής.
- Υπάρχουν δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας
σε εξειδικευμένους τομείς και
αλληλοεπικάλυψης των

παρουσιάζεται

δραστηριοτήτων

πολύ συχνά το φαινόμενο της

τους,

που

δημιουργεί

παρεξηγήσεις,

προβλήματα και αντιπαλότητα, ενώ παρατηρείται παράλληλα παντελής έλλειψη
συντονισμού

στη

δραστηριότητά

τους,

κάτι

το

οποίο

μειώνει

την

αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά τους.
-

Υπάρχουν

ιδιωτικοί

φορείς

ελέγχου

και

διασφάλισης

ποιότητας

αναγνωρισμένοι από ελληνικούς κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, που έχουν
προσφέρει πάρα πολλά για τη λειτουργία των οποίων όμως δεν υπάρχει επαρκής
έλεγχος και εποπτεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διακριθούν επαρκώς οι
αξιόπιστοι από τους αναξιόπιστους.
- Λίγες επιχειρήσεις έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη που προσφέρει η
εφαρμογή Συστημάτων κατά ISO 9000, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες αν και
έχουν Σύστημα, δεν το εφαρμόζουν ουσιαστικά και απλά τυπικά καλύπτουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9000 κάνοντας κατάχρηση της επιείκειας
ορισμένων φορέων Πιστοποίησης, Οι περισσότερες δε από αυτές κινούνται λίγο πάνω
από τις ελάχιστες απαιτήσεις του Προτύπου έχοντας εκμεταλλευτεί περίπου ένα 50%
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των οφελών και έχοντας ουσιαστικά κάνει τα πρώτα βήματα προς τη Διοίκηση
Ποιότητας.
Βέβαια είναι γεγονός, ότι τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απαιτούν ένα
χρονικό διάστημα ώστε να ωριμάσουν και να αποκαλύψουν τα οφέλη τους στην
επιχείρηση, γεγονός που μας υποχρεώνει να μην είμαστε πολύ αυστηροί κριτές στα
πρώτα στάδια εφαρμογής ενός ΣΔΠ. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο
κατανοεί και προωθεί την ποιότητα σε κάθε βήμα της επιχείρησης πρέπει να
αποτελέσουν το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Συμπερασματικά μπορεί να πει κανείς, ότι σε έναν κόσμο που εξελίσσεται
δυναμικά και γρήγορα, οι στόχοι κάθε ελληνικής επιχείρησης στην εγχώρια και διεθνή
αγορά, δεν μπορεί να είναι μικροί ή περιορισμένοι. Δεν υπάρχει πλέον δίλημμα
ποιοτικού εκσυγχρονισμού ή μη των ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων
παραγωγών. Είναι μονόδρομος, μιας και η ποιότητα είναι απαίτηση της αγοράς και
του πολίτη-καταναλωτή και αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές συνιστώσες των
κριτηρίων του. Η ποιότητα εκφράζεται μέσα από την καθημερινή πρακτική και την
κουλτούρα κάθε επιχείρησης και καθρεφτίζεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Στην κατεύθυνση αυτή δρομολογούνται σημαντικές εξελίξεις στο χώρο των
Συστημάτων Ποιότητας, οι οποίες περικλείονται στα εξής:
α. Η ενσωμάτωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 με άλλα
συστήματα οργάνωσης, όπως π.χ. περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή
EMAS, Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων κατά OHSAS 18001, κ.λπ., ώστε να
προκύψει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης για κάθε επιχείρηση. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η απαίτηση για συνεχή βελτίωση των διεργασιών στο νέο
Πρότυπο ISO 9001:2000, η οποία «αντιγράφει» την απαίτηση του ISO 14001 για
καθορισμό

των

σημαντικών

περιβαλλοντικών

διεργασιών

της

επιχείρησης

/

οργανισμού, του σχεδιασμού τρόπων ελέγχου και βελτίωσης αυτών των διεργασιών
με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Πρότυπο ISO 9001:2000
αποτελεί, δηλαδή, ουσιαστικά το πρώτο βήμα προς την ενοποίηση των Προτύπων
Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επαγγελματικής Υγιεινής και
Ασφάλειας.
β. Η αυτοαξιολόγηση των επιχειρήσεων με τη χρήση μοντέλων ποιότητας και
κυρίως με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (European Model for
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Business

Excellence),

το

οποίο

ήδη

χρησιμοποιείται

από

αρκετές

ελληνικές

επιχειρήσεις ως διαγνωστικό εργαλείο.
γ. Η υιοθέτηση των σύγχρονων εξελίξεων σε διάφορους τομείς της οργάνωσης
των επιχειρήσεων, π.χ. logistics για τη διακίνηση και αποθήκευση πρώτων υλών και
προϊόντων, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ERP κ.λ.π.
δ. Η ενσωμάτωση της έρευνας αγοράς, τόσο ως κουλτούρα (συνεχής εστίαση
στην άποψη του πελάτη) όσο και ως τεχνική στην επιχειρησιακή πραγματικότητα.
ε. Η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών παρακολούθησης των κρίσιμων δεικτών
αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητας,

καθώς

και

ο

στατιστικός

έλεγχος

διεργασιών (Statistical Process Control) για την πρόληψη αστοχιών στα παραγόμενα
προϊόντα και υπηρεσίες.
στ.

Η

συγκριτική

αξιολόγηση

των

επιδόσεων

των

επιχειρήσεων

(Benchmarking) ως μέτρο αξιολόγησης της πορείας τους σε σχέση με τις αντίστοιχες
ανταγωνιστικές ή καλύτερες επιχειρήσεις (Best in class),
ζ. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και
ομαδικής εργασίας.

2.4 Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000
Με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2000 οι επιχειρήσεις ωθούνται πλέον να
κινηθούν στην περιοχή της θετικής ποιότητας. Η ώθηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω
των αλλαγών που επιβάλλει το νέο πρότυπο στις επιχειρήσεις και στην αλλαγή της
φιλοσοφίας των Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας που πρέπει να αναπτυχθούν. Το
νέο πρότυπο υποκινεί και ωθεί τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση των αρχών και
μεθόδων Ολικής Ποιότητας, οι οποίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία συλλογή
και οργάνωση καλών πρακτικών από διαφόρους χώρους όπως το Marketing, τη
Διοίκηση Παραγωγής κ.λπ., κάτω από μία ομπρέλα που ονομάζεται Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Η Δ.Ο.Π. έχει υιοθετηθεί από πάρα πολλές επιχειρήσεις και
οργανισμούς και συνεχίζεται η υιοθέτησή της με ραγδαίους ρυθμούς που προκύπτουν
από την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της, τόσο για τους πελάτες όσο και για
την επιχείρηση και τους εργαζόμενους. Γίνεται επομένως φανερό ότι το νέο πρότυπο
θέτει υψηλότερα τον πήχη στην επιχειρησιακή οργάνωση και αποτελεί μία πρόκληση
[15].
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Η δομή του ISO 9001:2000 έχει ως εξής: Στην πρώτη του παράγραφο
παρουσιάζει και θέτει τις απαιτήσεις της τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας (ΣΔΠ). Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι παρά η αυτονόητη τάξη την οποία θα
έπρεπε να έχει υιοθετήσει κάθε επιχείρηση, η οποία θέλει να έχει σαν προορισμό την
ανάπτυξη και όχι απλά την επιβίωση. Η τεκμηρίωση αυτή, η οποία περιλαμβάνει και
τους κανόνες για την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, δε βοηθάει την επιχείρηση
μόνο στο να αποδεικνύει κάθε φορά στον επιθεωρητή την αφοσίωσή της στην
εφαρμογή του συστήματος, αλλά αποτελεί την καρδιά της πληροφόρησης που είναι
απαραίτητη για τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης. Οι επόμενες δύο παράγραφοι
πραγματεύονται την εμπλοκή της διοίκησης στο σχεδίασμά, την υλοποίηση και τον
τελικό έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς επίσης και την εμπλοκή
της στη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης.

Οι απαιτήσεις της πέμπτης

παραγράφου σε συνδυασμό με αυτές της έκτης παραπέμπουν στην καθιέρωση ενός
(έστω και άτυπου) επιχειρηματικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να
περιλαμβάνει τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των δρόμων επικοινωνίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή και ελεγχόμενη ροή πληροφοριών προς όλες
τις κατευθύνσεις. Παράλληλα, και προκειμένου να καθορισθούν οι «αντικειμενικοί
σκοποί» για την ποιότητα, η επιχείρηση θα πρέπει να «γνωρίζει» πολύ καλά το προϊόν
της. Το γεγονός αυτό παραπέμπει στο μίγμα Marketing (Marketing mix) της
επιχείρησης στο οποίο περιγράφονται όλα τα στοιχεία του προϊόντος και της αγοράς
στην οποία απευθύνεται. Βασική λοιπόν προϋπόθεση για την πραγματική κάλυψη της
απαίτησης του προτύπου για συνεχή βελτίωση είναι η πλήρης και λεπτομερής
καταγραφή της κατάστασης πριν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης. Η
έβδομη παράγραφος καλύπτει το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης (πωλήσεις,
αγορές,

σχεδιασμός,

παραγωγή,

αποθήκευση

και

διανομή)

με έμφαση

στην

ολοκληρωμένη επικοινωνία με τον πελάτη. Η επικοινωνία αυτή δεν είναι σημειακή με
έμφαση στην αρχική σύμβαση, αλλά εξελίσσεται καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης
του έργου, καθώς επίσης και μετά την ολοκλήρωσή του, την παράδοσή του στον
πελάτη και την τελική αναγνώριση της ικανοποίησής του. Αυτό είναι και το
σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσεις, αφού
σχεδόν καμία δε διαθέτει το μηχανισμό της επανατροφοδότησης (feed back) από τον
πελάτη. Τέλος, η όγδοη παράγραφος περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις ελέγχου και
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μετρήσεων σε όλο το φάσμα της επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο διεργασιών και
αντικειμενικών στόχων ποιότητας όσο σε επίπεδο συνολικού Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας (εσωτερικές επιθεωρήσεις).
Το καινούριο πρότυπο δομείται, λοιπόν, σε πέντε βασικές ενότητες που είναι οι
εξής:
- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System).
- Ευθύνη της Διοίκησης (Management Responsibility).
- Διαχείριση και Διοίκηση Πόρων (Resource Management).
-

Πραγματοποίηση

προϊόντων

και

υπηρεσιών

(Products

and/or service

realization).
- Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση (Measurement, Analysis and Improvement).
Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το πρότυπο είναι οι παρακάτω [20]:
1. Εστίαση στον πελάτη
Το πρότυπο καθορίζει την ικανοποίηση από τον οργανισμό όχι μόνο των
απαιτήσεων που έχει καθορίσει ο πελάτης αλλά και την ικανοποίηση των προσδοκιών
του. Θέλει από τον οργανισμό την καθιέρωση διεργασίας επικοινωνίας με τον πελάτη
καθώς και μέσω αυτής, μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης αυτού.
Τέλος, απαιτεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις νομικές απαιτήσεις που
σχετίζονται μ' αυτό.
2. Ηγεσία
Το νέο πρότυπο εστιάζει στα ανώτατα στελέχη του οργανισμού σε αντίθεση με
τα προηγούμενα που έστιαζαν στους Διευθυντές Ποιότητας. Έτσι, η συμμετοχή των
στελεχών της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην εναρκτήρια σύσκεψη και στη
σύσκεψη ανασκόπησης είναι απαραίτητη, ενώ αυτοί είναι

που θα πρέπει να

αποδείξουν:
- την πρόοδο του οργανισμού στην επίτευξη της δεδηλωμένης πολιτικής ποιότητας
και των μετρήσιμων στόχων αυτής,
- την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών,
- την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση.
3. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού
Το πρότυπο καθιερώνει διεργασίες για την εσωτερική επικοινωνία εντός του
οργανισμού όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της
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ποιότητας. Έτσι, οι αποφάσεις της διοίκησης διαχέονται και γνωστοποιούνται σε όλα
τα επίπεδα του οργανισμού, ενώ αντίστροφα, προτάσεις από τους εργαζόμενους του
οργανισμού φθάνουν μέχρι την ανώτατη διοίκηση. Επιπλέον, θέλει τη μέτρηση,
ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού, ενώ υποδεικνύει σαν
τρόπους βελτίωσης αυτής, την παροχή κινήτρων προς αυτό, αλλά και τη δημιουργία
κατάλληλων συνθηκών εργασίας, μέρος των οποίων είναι και η υγιεινή με την
ασφάλεια στο περιβάλλον της εργασίας.
4. Προσέγγιση με βάση τη διεργασία
Στο

πρότυπο

ορίζεται

ως

διεργασία

η

σειρά

των

αλληλένδετων

ή

αλληλοεπηρεαζόμενων δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τις εισροές (δεδομένα) σε
εκροές (αποτελέσματα). Με βάση τον ανωτέρω ορισμό ο οργανισμός αναγνωρίζει τις
διεργασίες με τα δεδομένα και αποτελέσματα αυτών και τους «ιδιοκτήτες» αυτών,
προσδιορίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και καθορίζει μεθόδους ελέγχου και
επιτήρησης μέσω δεικτών και θέτει στόχους μετρήσιμους. Μετράει και αναλύει τις
διεργασίες έχοντας εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και πληροφορίες. Ενεργεί
για την επίτευξη των στόχων και για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών.
5. Σύστημα διοίκησης με βάση τις διεργασίες
Η ανώτατη διοίκηση έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού. Στη συνέχεια επιτυγχάνει τη
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μέσω της μέτρησης, ανάλυσης και
βελτίωσης των μετρήσιμων δεικτών των διεργασιών. Κύριο μέσο της διοίκησης είναι
οι ανασκοπήσεις του συστήματος που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6. Συνεχής βελτίωση
Η

συνεχής

βελτίωση

απορρέει

από

το

γνωστό

μοντέλο:

ΣΧΕΔΙΑΖΩ: καθιερώνω αντικειμενικούς σκοπούς και διεργασίες για την ικανοποίηση
των αναγκών / προσδοκιών του πελάτη
ΕΚΤΕΛΩ: θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες
ΕΛΕΓΧΩ: παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν και εκθέτω
αποτελέσματα
ΕΝΕΡΓΩ: αναλαμβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών.
7. Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα
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Η διοίκηση διοικεί με βάση το ένστικτο και τη διαίσθηση αλλά και τα
πραγματικά γεγονότα. Την εικόνα των πραγματικών γεγονότων παρουσιάζουν οι
δείκτες του συστήματος.
8. Αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές
Στη

διεργασία

του

σχεδιασμού

και

της

ανάπτυξης

νέων

προϊόντων

συ μ περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των αντίστοιχων προμηθευτών,

καθώς η

καινοτομία επηρεάζει εκτός από τη στρατηγική του οργανισμού και τη στρατηγική
των προμηθευτών.
Εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές επιτυγχάνονται πολλοί από τους στόχους της
λεγάμενης ολικής διαχείρισης της ποιότητας (total quality management), όπως αυτοί
ποσοτικοποιούνται και απεικονίζονται μέσα από τα κριτήρια των αριστείων για την
ποιότητα, όπως η:
•

Ικανοποίηση

των

πελατών,

αφού

απολαμβάνουν

προϊόν

που

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους, είναι αξιόπιστο, είναι διαθέσιμο όταν το
χρειάζονται και είναι εύκολα συντηρήσιμο.
•
δυνατόν

Ικανοποίηση των εργαζομένων, αφού εργάζονται κάτω από τις κατά το
καλύτερες συνθήκες εργασίας,

υγείας και

ασφάλειας,

απολαμβάνουν

σταθερότητα απασχόλησης και αναγνωρίζεται η συνδρομή τους στις δραστηριότητες
του φορέα στον οποίο απασχολούνται.
•

Ικανοποίηση των προμηθευτών, καθώς υπάρχει σταθερή σχέση με τους

προμηθευόμενους, ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη και αμοιβαία κατανόηση.
•

Ικανοποίηση των μετόχων και επενδυτών, καθώς υπάρχει αυξημένη

απόδοση της επένδυσής τους, αύξηση του μεριδίου της αγοράς και βελτιωμένα
λειτουργικά αποτελέσματα.
•

Ικανοποίηση του

κοινωνικού συνόλου, αφού

πληρούνται όλες οι

κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, μειώνονται οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και βελτιώνονται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους γύρω από την επιχείρηση
χώρους.
Οι βασικές αλλαγές [16], καθώς και τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν οι
επιχειρήσεις συνοψίζονται στα παρακάτω:
α. Δέσμευση της Διοίκησης, αφού είναι διάχυτη πλέον στο νέο ISO 9001 η
σημαντικότητα της Δέσμευσης της Διοίκησης στην επιτυχία του
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Συστήματος

Διοίκησης Ποιότητας. Η Διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να αποτελεί το παράδειγμα
στην αποδοχή και υιοθέτηση των αρχών ποιότητας και όχι το αντίθετο.
β.

Εστίαση

στη

Διοίκηση των Διαδικασιών (Process

Management).

Οι

διαδικασίες είναι το επίπεδο όπου δημιουργούνται τα περισσότερα σημεία μόχλευσης
(leverage points), όπου μικρές επεμβάσεις μπορεί να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές
στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Το νέο πρότυπο
ωθεί τις επιχειρήσεις να σταματήσουν να βλέπουν τους εργαζομένους ως το μόνο
παράγοντα θετικών και κυρίως αρνητικών αποτελεσμάτων και να εξετάζουν τον
τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εσωτερικές διεργασίες.
γ. Εστίαση στον Πελάτη, αφού οι προηγούμενες εκδόσεις του Προτύπου
εστιάζουν περισσότερο στην εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων και λιγότερο
στην ικανοποίηση των πελατών, ενώ το νέο απαιτεί την διερεύνηση της ικανοποίησης
των πελατών ως ένα στοιχείο αξιολόγησης του Συστήματος Ποιότητας που έχει
αναπτυχθεί.
δ. Συνεχής βελτίωση και Στοχοθεσία. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο πρέπει οι
επιχειρήσεις να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των στόχων, ώστε αυτοί
να αποτελόσουν παράγοντα ανάπτυξης και ομαδικής εργασίας και όχι παράγοντα
συγκρούσεων μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων. Οι μετρήσιμοι στόχοι που
πρέπει να αναπτυχθούν σε κρίσιμες παραμέτρους πρέπει να κατευθύνουν την
επιχείρηση προς το όραμα και την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση.
Πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι τα νέα πρότυπα ISO 9000: 2000, πέραν
όλων των άλλων, μικραίνουν την απόσταση που υπάρχει μέχρι την Επιχειρηματική
Αριστεία. Η Επιχειρηματική Αριστεία αποτελεί, για την επιχείρηση που τη διαθέτει,
ένα ανεκτίμητο ανταγωνιστικό εργαλείο. Μια ελληνική επιχείρηση επομένως, που
εκτίθεται στον οξύ διεθνή ανταγωνισμό, θα είχε κάθε ενδιαφέρον να κινηθεί προς
αυτήν την κατεύθυνση. Φυσικά εννοούμε μια εφαρμογή απόλυτα σύμφωνη με το
πνεύμα των προτύπων (όχι μόνο του ISO 9001, αλλά και των ISO 9004 και ISO
9000), που ξεπερνάει κατά πολύ τον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος,
στον οποίο ουσιαστικά κάποιοι πιστοποιημένοι οργανισμοί περιορίζονται ακόμη και
σήμερα [21].
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2.5 Εφαρμογή προτύπων κατά ISO στις τεχνικές εταιρίες - Αποτύπωση της
κατάστασης
Οι τεχνικές εταιρείες έχουν ως αποστολή την παροχή κάποιων υπηρεσιών, για
να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως [24]:
•

Διαχείριση έργου (project management)

•

Προμήθειες

•

Διαχείριση Υπεργολάβων

•

Κατασκευές

•

Ποιοτικό έλεγχο όλων των ανωτέρω

•

Παράδοση στον κύριο του έργου.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται στη σωστή ποιότητα, στον σωστό
χρόνο

και

κατασκευάζει

στο

σωστό

έργα

κόστος.

Ειδικότερα,

που να συμμορφώνονται

μια

τεχνική

εταιρεία

πρέπει

να

πλήρως με τις προσδιορισμένες

απαιτήσεις και να παραδίδονται εγκαίρως, μέσα, δηλαδή στις χρονικές προθεσμίες
που ορίζονται από τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει με τους πελάτες της,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα για την ίδια και τους
πελάτες της.
Το πρώτο σημαντικό βήμα προς την ποιότητα των έργων που έκανε το
κράτος, είναι η απαίτηση προς όλες τις τεχνικές εταιρίες που συμμετέχουν σε μια
κοινοπραξία (που διεκδικεί ή αναλαμβάνει ένα έργο) να έχουν πιστοποιητικό
ποιότητας κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 και για τη δε κοινοπραξία να
προσδιορίζεται το σύστημα που θα ακολουθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
Έρχεται, δηλαδή, μια σειρά κανόνων να μετατρέψει σε υποχρέωση την εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας, που σήμερα είναι προαίρεση. Υπάρχει ωρίμανση της αγοράς
στο θέμα της ποιότητας, η οποία εξαπλώνεται. Ανοίγει δηλαδή η ψαλίδα, μέχρι το
μικρότερο προμηθευτή. Έτσι, κάνοντας μια ανασκόπηση στην τελευταία δεκαετία, ο
καθένας μπορεί να δει, την αλλαγή της νοοτροπίας της αγοράς σε θέματα που
αφορούν την ποιότητα [24].
Όσον αφορά στη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων
συστημάτων ποιοτικού ελέγχου των τεχνικών εταιριών, διεξήχθη μία έρευνα (1997),
όπου 160 κατασκευαστικές εταιρίες που συμμετέχουν σε δημοπρασίες για την
ανάληψη δημοσίων έργων, ανήκουν στην Σ' και Η' τάξη (με την ισχύουσα κλίμακα
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κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας) και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα,
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 34 ερωτήσεις.
Από τις 34 ερωτήσεις οι 30 είχαν κλειστές απαντήσεις και οι 4 ανοιχτές. Η έρευνα είχε
διάρκεια δύο μήνες και ελήφθησαν απαντήσεις από το 25% των ερωτηθέντων (40
εταιρίες). Τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας παρατίθενται παρακάτω:
ι. Στο 50% των εταιριών τα στελέχη και οι απλοί εργαζόμενοι τους είναι κατάλληλα
ενημερωμένοι σε σχέση με τη σημασία και την έννοια της ποιότητας.
2. Το 35% των εταιριών απάντησε, ότι καταρτίζουν και εκπονούν προγράμματα
εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ελέγχου ποιότητας.
3.

70%

των

εταιριών

δραστηριοτήτων

απάντησαν,

υπάρχουν

ότι

στο

πλαίσιο

συγκεκριμένες

των λειτουργικών τους

διαδικασίες

για

την

υποβολή

προτάσεων από το προσωπικό και τα στελέχη τους σε θέματα βελτίωσης της
ποιότητας.
4. Τα

βασικά κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών των πρώτων και

βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές δραστηριότητες είναι
κατά σειρά

προτεραιότητας:

η τιμή,

η

ποιότητα

και

η εμπειρία από τις

προηγούμενες συναλλαγές.
5.

Όσον αφορά στον αριθμό των προμηθευτών που επιλέγονται για την προμήθεια
ενός συγκεκριμένου υλικού 80% των απαντήσεων αναφερόταν στο διάστημα από
2 μέχρι 5 και 20% των απαντήσεων στο διάστημα πάνω από 5, ενώ καμία εταιρία
δεν χρησιμοποιεί μόνο έναν προμηθευτή.

6.

70% των επιχειρήσεων αναφέρουν, ότι έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για την
έννοια της διασφάλισης ποιότητας και τα σχετικά πρότυπα της σειράς ISO 9000.
Επίσης, το 85% δηλώνει, ότι γνωρίζει για τις πιστοποιήσεις κατά ISO 9000 και τα
πλεονεκτήματα που θα προκόψουν στις επιχειρήσεις τους.

7.

Όσον αφορά στη βούληση για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού διασφάλισης
ποιότητας, το 65% των ερωτώμενων απάντησε, ότι η επιχείρηση του έχει ήδη
εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχει αρχίσει τις διαδικασίες για την εγκατάσταση του
συστήματος και την απόκτηση του πιστοποιητικού, ενώ 35% δήλωσε, ότι έχει
σαφώς καθορισμένη και τεκμηριωμένη πολιτική σε σχέση με την ποιότητα.

8. Το 40% των εταιριών απάντησε, ότι μετρά το κόστος ποιότητας και ότι αυτή η
μέτρηση έδειξε, ότι τα κύρια στοιχεία αυτού του κόστους είναι το κόστος
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επιδιόρθωσης των ελαττωματικών και το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης
των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για
την εκτέλεση των παραγωγικών λειτουργιών.
9. 65% των επιχειρήσεων απάντησε, ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία δημιουργίας
εγχειριδίου ποιότητας.
ίο. Οι βασικές πηγές πληροφόρησης των ελληνικών τεχνικών εταιριών σε σχέση με το
κατά πόσο αποδίδουν οι προσπάθειες τους σε σχέση με την ποιότητα είναι οι
πελάτες και η μείωση των διορθωτικών ενεργειών στις παραγωγικές τους
δραστηριότητες.
ιι. Τα σημαντικότερα βήματα, στα οποία οι επιχειρήσεις έχουν προβεί για τη
βελτίωση της ποιότητας είναι ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού-τεχνολογικού
τους εξοπλισμού και η προσπάθεια συστηματοποίησης και ορθολογικοποίησης των
διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.
Μελετώντας κανείς τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να συνάγει το συμπέρασμα,
ότι οι τεχνικές εταιρίες δείχνουν σωστή αντιμετώπιση στα διαχειριστικά συστήματα
και οι μηχανικοί τους γνωρίζουν πλέον πολύ καλά τι είναι το ISO, τι απαιτεί και πώς
θα το υιοθετήσουν.

2.6 Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας ως εργαλείο της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας στον κλάδο των κατασκευών
Η διαδικασία μελέτης της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), η οποία θα
μπορούσε να ονομασθεί και Ανάλυση Αξίας, αναπτύχθηκε λίγο μετά το 2° παγκόσμιο
πόλεμο από τον L. Miles, έναν υπάλληλο της εταιρίας G.E. Λίγα χρόνια αργότερα το
Ναυτικό των Η.Π.Α. υιοθέτησε τη διαδικασία και την ονόμασε Value Engineering
(V.E.). Η V.E. αργότερα υιοθετήθηκε ως επίσημη ονομασία για τη διαδικασία αυτή
από την Ένωση Αμερικανών Αξιολογητών Μηχανικών, η οποία προσδιόρισε την
επίσημη έννοια της ΑΛΑ ως: « η συστηματική εφαρμογή αναγνωρισμένων τεχνικών
(μεθόδων), οι οποίες διαπιστώνουν τη λειτουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας,
προσδιορίζουν την αξία για αυτή τη λειτουργία, και παρέχουν την απαραίτητη
αξιοπιστία της λειτουργίας με το ελάχιστο γενικό ολικό κόστος. Σε όλες τις
περιπτώσεις, η απαιτούμενη λειτουργία θα πρέπει να επιτυγχάνεται με το ελάχιστο
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δυνατό κόστος στον κύκλο ζωής του έργου με συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και /
ή τις επιδόσεις, τη συντηρησιμότητα, την ασφάλεια και την αισθητική ».
Η ΑΛΑ, με άλλα λόγια, είναι μια ειδική διαδικασία μελέτης που επιτρέπει σε μια
ομάδα ατόμων να επισκοπήσει το σχεδιασμό ενός έργου και να αναπτύξει υποδείξεις
σε σχέση με τη βελτίωση του σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη μείωση του γενικού
κόστους του έργου. Οι μελέτες ΑΛΑ κανονικά διεξάγονται κατά τη διάρκεια των
πρώτων φάσεων της μελέτης ενός έργου ώστε να είναι ευκολότερα δυνατή η
υλοποίηση των υποδείξεων. Εντούτοις η ΑΛΑ μπορεί να διεξάγεται και επί των
κατασκευαστικών σχεδίων, των προτύπων και των προδιαγραφών. Σημειώνεται, ότι
δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλεται κάθε έργο σε διαδικασία ΑΛΑ. Για τη διεξαγωγή
της ΑΛΑ συνήθως απαιτούνται 4 ως 5 ημέρες και αυτή διεξάγεται από μια ομάδα
ατόμων που εκπροσωπούν διαφορετικές ειδικότητες. Αξίζει να τονιστεί ότι σε καμία
φάση μιας μελέτης ΑΛΑ δεν θα προκύψει ποτέ κάτι που θα τρομάξει ή θα
εντυπωσιάσει τα νέα μέλη μιας ομάδας διεξαγωγής ΑΛΑ. Μάλλον, η τακτοποίηση και
η εφαρμογή των τμημάτων της μεθοδολογίας ΑΛΑ, η χρήση δημιουργικών τεχνικών
στην κατάλληλη χρονική στιγμή και η γενική φιλοσοφία της μεθόδου είναι τα στοιχεία
που την κάνουν νέα και μοναδική διαδικασία. Αυτό το γεγονός είναι που καθιστά την
ΑΛΑ αποτελεσματική [33].
Η ΑΛΑ είναι χαρακτηριστικό πως αναζητά την ποιοτική βελτίωση δια μέσου της
αλλαγής. Αυτή η επιδίωξη της αλλαγής προωθείται διαμέσου της υλοποίησης
προγραμμάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) (Total Quality Management). Πιο
συγκεκριμένα τα προγράμματα ΑΛΑ πρέπει να περιλαμβάνονται σε εκείνα της ΔΟΠ. Οι
διαδικασίες της ΑΛΑ βελτιώνουν τόσο το προϊόν, όσο και τη διαδικασία των μελετών
και τελικά συνήθως οδηγούν σε εξοικονόμηση δαπάνης. Η διαδικασία της ΑΛΑ μπορεί
να είναι χρήσιμη τεχνική μέσα στο πλαίσιο της ΔΟΠ γιατί:
•

Είναι προσανατολισμένη στον πελάτη (χρήστη) του έργου,

•

προάγει

τις

προσπάθειες

συνεργασίας

σε

ομάδες

πολυσχιδών

ειδικοτήτων,
•

δίνει έμφαση στη βελτίωση της αξίας του προϊόντος ή της παρεχόμενης

υπηρεσίας, και
•

παρέχει πρόνοια για την προσέγγιση της λειτουργικότητας με την

εφαρμογή της δημιουργικής σκέψης.
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Τα σημαντικά στοιχεία ενός επιτυχούς προγράμματος ΑΛΑ αναφέρονται στα
επόμενα [33]:
1.

Η σταθερή δέσμευση για τη διάθεση πόρων και την υποστήριξη από

τους διαχειριστές είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της επιτυχίας
ενός προγράμματος ΑΛΑ.
2.

Όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών διαχείρισης των έργων πρέπει να

ενστερνισθούν και να υποστηρίξουν το πρόγραμμα εφαρμογής της ΑΛΑ.
3.

Για ένα πρόγραμμα ΑΛΑ απαιτείται η ανάπτυξη μιας κατευθυντήριας

πολιτικής που θα περιγράφει πότε, πως και σε ποιους ειδικούς τομείς των έργων θα
πρέπει να κατευθύνεται η προσπάθεια εφαρμογής της ΑΛΑ.
4.

Κάποιος βαθμός εκπαίδευσης στην εφαρμογή και εξοικείωση με το

πρόγραμμα της ΑΛΑ θεωρείται ως βασική προϋπόθεση σε κάθε επίπεδο μέσα στον
οργανισμό διαχείρισης των έργων.
5.

Η δημιουργία μιας θέσης συντονιστού της ΑΛΑ είναι ουσιαστική για τη

διοίκηση και παρακολούθηση του προγράμματος εφαρμογής της ΑΛΑ μέσα στον
οργανισμό διαχείρισης των έργων.
6.

Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά τη φάση

ανάπτυξης του προγράμματος, η ΑΛΑ θα πρέπει να διεξάγεται α) κατά την έναρξη της
διαδικασίας

σχεδιασμού

-

μελέτης

για

να

μεγιστοποιηθεί

η

βελτίωση

του

παραγόμενου προϊόντος και η εξοικονόμηση δαπανών, β) σε υψηλού κόστους και / ή
σύνθετα έργα και γ) από ομάδες πολυσχιδούς εξειδίκευσης επαγγελματιών άρτια
εκπαιδευμένους στις τεχνικές της ΑΛΑ.
Αναφορικά, τέλος, με τη διαδικασία διεξαγωγής της ΑΛΑ, η τυπική διαδικασία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επτά φάσεις: 1) Διερεύνηση του έργου που επιλέχθηκε,
2)προβληματισμός με ανασκόπηση σε βάθος των λειτουργιών των στοιχείων της
μελέτης που διερευνήθηκαν, 3) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, 4)
ανάπτυξη με τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων, 5) παρουσίαση στους λήπτες
αποφάσεων, 6) υλοποίηση των προτάσεων που ενεκρίθησαν και 7) έλεγχος, ώστε να
διασφαλισθεί η τήρηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τις προτάσεις που
ενεκρίθησαν [33].
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2.7 Ιδιαιτερότητες του κλάδου
Μια τεχνική εταιρεία έχει τελείως διαφορετική δομή και λειτουργία από μια
βιομηχανική μονάδα παραγωγής προϊόντων. Συγκεκριμένα, θέματα που αφορούν στη
λειτουργία των εργοταξίων, στον έλεγχο εγγράφων και πληροφοριών, στη διαχείριση
των συμβάσεων, στις προμήθειες και τη διαχείριση υπεργολάβων, στον έλεγχο των
μελετών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη συντήρηση, τη λειτουργία και τη
διαχείριση του εξοπλισμού και στον ποιοτικό έλεγχο έχουν πολύ διαφορετική
αντιμετώπιση στα πλαίσια του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της τεχνικής
εταιρείας από την αντιμετώπισή τους σε μια βιομηχανική επιχείρηση ή σε μια
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα,

όσον αφορά

στα

προϊόντα,

αυτά

παρουσιάζουν τα

παρακάτω χαρακτηριστικά [24]:
1. Είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένες χρήσεις και έχουν πολύ μεγάλη
διαφοροποίηση.
2. Αγοράζονται, πριν παραχθούν.
3.

Δεν είναι

επαναλαμβανόμενα

και

δεν

παράγονται

σε σταθερές και

ομοιόμορφες συνθήκες.
4. Απαιτούν μεγάλες διαφοροποιήσεις των συντελεστών παραγωγής τους
(υλικά, εξοπλισμός, προσωπικό) από έργο σε έργο.
5. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παραμένουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της
ζωής τους στον ίδιο χώρο.
6. Οι επενδύσεις που γίνονται για την παραγωγή τους δεσμεύονται για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
7.

Εμφανίζουν

μεγάλες

δυνατότητες

επισκευής

ακόμα

και

μετά

από

μακροχρόνια χρήση.
Όσον αφορά στους τεχνολογικούς και τους οργανωτικούς παράγοντες, αυτοί
χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:
1.

Η μόνιμη εγκατάσταση των προϊόντων σε συγκεκριμένες θέσεις κάνε

αδύνατη την εστίαση των παραγωγικών διαδικασιών σε ένα τόπο, όπως συμβαίνει με
τις μεταποιητικές επιχειρήσεις όπου τα εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων είναι
τοποθετημένα μόνιμα σε ένα χώρο.
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2.

Η μοναδικότητα, η μεγάλη διαφοροποίηση και η σχετική ακινησία τω

προϊόντων περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη χρήση συστημάτων και μεθοδολογιών
τυποποίησης και ορθολογικοποίησης των παραγωγικών διεργασιών, καθώς και τις
δυνατότητες για χρήση εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και προηγμένης
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

2.8 Αιτίες που οδήγησαν τον κλάδο των κατασκευών στην ανάπτυξη
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία επέκταση της εφαρμογής των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και, φυσικά,
και στον κλάδο των τεχνικών εταιρειών.
Τα κύρια αίτια [24] που οδηγούν τον κλάδο αυτό στην άμεση υιοθέτηση των
αγορών
1. Η όξυνση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού με τη διεθνοποίηση των
αγορών.
2.

Η

αύξηση

της

αυστηρότητας

και

των

κριτηρίων

επιλογής

των

κατασκευαστών, που επιβάλλεται από το νέο νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο, αλλά και
σε εθνικό επίπεδο.
3. Η ανάγκη για τυποποίηση των προτύπων και των διεργασιών παραγωγής.
4. Η κατακόρυφη αύξηση της πολυπλοκότητας και του όγκου των έργων.
5. Η αύξηση των απαιτήσεων για ασφάλεια.
6. Η ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής.
7.

Η

ανάγκη

για

ορθολογικότερο

προγραμματισμό

και

διαχείριση των

προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων των έργων.
8. Η ανάγκη για προστασία και προώθηση της αειφορίας του περιβάλλοντος.
9. Η αύξηση της επικινδυνότητας για τον μελετητή και τον κατασκευαστή του
έργου, από την απαίτηση για εκπλήρωση των όρων εγγύησης της σύμβασης
αναφορικά με τις λειτουργίες του έργου.
10. Η καθυστέρηση στον εντοπισμό διάφορων προβλημάτων στα μεγάλα
έργα, με προφανείς συνέπειες στο κόστος, στο χρόνο εκτέλεσης, καθώς και στην
ποιότητα του έργου.
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11. Η μεγάλη πίεση για τη χαμηλότερη προσφορά, με αποτέλεσμα την
απαράδεκτη ποιότητα έργων.
12. Η αύξηση δυνατοτήτων ανάληψης δημόσιων έργων σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Κατά συνέπεια, παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες
δραστηριοποίησης ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε χώρες της Ενωμένης
Ευρώπης, καθώς επίσης, αυξάνονται οι δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρήσεις από
άλλες χώρες της Ε.Ε..

2.9 Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
στον κλάδο των τεχνικών εταιρειών
Οι βασικότερες προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα Σ.Δ.Π. σε
μία τεχνική εταιρία συνοψίζονται στα εξής [23,24]:
ν'

Υποστήριξη και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης.

s

Δέσμευση της διοίκησης σε μια πολιτική ποιότητας.

ν'

Διερεύνηση, ακριβής καθορισμός και συνεχής παρακολούθηση των

απαιτήσεων του πελάτη, οι οποίες, άλλωστε, καθορίζουν και το απαιτούμενο επίπεδο
ποιότητας.
ν'

Προγραμματισμός

των

εργασιών

ανάπτυξης

του

Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας.

s

Διάγνωση της παρούσας κατάστασης και ανάλυση των υπαρχουσών

διεργασιών.
ν'

Προσαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου στις ιδιαιτερότητες και τις

ικανότητες της επιχείρησης, όπως στην οργανωτική της δομή, στην εμπειρία της,
στην στρατηγική της, στην τεχνογνωσία της κλπ..

S

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών εργασίας με ευέλικτο

τρόπο και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσαρμογής ανάλογα με τις απαιτήσεις
κάθε έργου.

s

Εφαρμογή

αναλυτικού

προγράμματος

ελέγχου

παραγωγής.
ν'

Επιλογή και εκπαίδευση ομάδας εσωτερικού ελέγχου.
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ποιότητας

της

s

Ενσωμάτωση στο σύστημα των σύγχρονων αρχών διαχείρισης έργων, η

οποία θα οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στην πλήρη, κατά το
δυνατόν, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

s

Καταγραφή και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

s

Καθορισμός και εφαρμογή αξιολόγησης του Συστήματος Διασφάλισης

Ποιότητας.
Μεθοδική αντιμετώπιση του θέματος της ανασκόπησης των συμβάσεων
και άμεση σύνδεσή του με τη διαχείριση των απαιτήσεων.
ν'

Ανάπτυξη και χρήση εντύπων που θα εξυπηρετήσουν τόσο τις ανάγκες

ελέγχου και ιχνηλασιμότητας όσο και αυτές της διαχείρισης των έργων.

s

Ανάπτυξη

μεθοδολογίας

για

βελτίωση

της οργάνωσης

και

των

διεργασιών.

2.10 Επιλογή προτύπου ανά τύπο επιχείρησης
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις πρέπει
να διακρίνονται από μια μοναδική ευελιξία στη διοίκηση και στη στρατηγική, που να
τους επιτρέπει την ανάπτυξη σε συνεχώς νέες περιοχές (οπουδήποτε δηλαδή γίνονται
τα έργα) και, επίσης, τη διαφοροποίηση και την αξιοποίηση νέων αναγκών της
αγοράς ή αναπροσανατολισμού σε πλέον επικερδείς περιοχές του κλάδου των
κατασκευών. Ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης, πρέπει να γίνει η
επιλογή του ανάλογου προτύπου. Παρακάτω παρατίθενται σε μορφή πίνακα [24] τα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας για τους διάφορους τύπους εταιρειών του κλάδου
των κατασκευών.
Τύπος επιχείρησης

Επιλογή προτύπου

Μελετητικές

ISO 9001

Εργοληπτικές

ISO 9002

Μελετητικές / Επίβλεψη έργου

ISO 9001

Μελετητικές / Εργοληπτικές

ISO 9001

Διάφοροι Υπεργολάβοι

ISO 9002 / ISO 9003

Προμηθευτές

εξοπλισμού

και
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ISO 9001 / ISO 9002

2.11 Προσαρμοσμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι στις τεχνικές εταιρείες η αποσαφήνιση του
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:
1.

Τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει.

2.

Τις δραστηριότητες, π.χ. μηχανολογικά, έργα πολιτικού μηχανικού.

3.

Το μέγεθος των συμβολαίων στο οποίο θα ισχύει το σύστημα.

4.

Τα παραρτήματα, τα γραφεία περιοχής και τις αντιπροσωπίες.

Οι

ανωτέρω

ιδιαιτερότητες

συνηγορούν

στην

πιθανή

κλιμάκωση

της

εφαρμογής του συστήματος. Συγκεκριμένα, μπορούμε να εφαρμόσουμε το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας αρχικά σε ορισμένες δραστηριότητες, π.χ. τις μηχανολογικές,
και κατόπιν να το επεκτείνουμε,

μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού

διαστήματος, σε άλλες δραστηριότητες, με σκοπό την κάλυψη του συνόλου των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις μια
παρόμοια μεθοδολογία παρουσιάζει οφέλη, καθώς επιτρέπει η αναταραχή, η οποία
οφείλεται στην αρχική εφαρμογή του συστήματος να γίνει αισθητή σε μικρή αρχικά
κλίμακα (όπου οι διορθωτικές κινήσεις κοστίζουν λιγότερο) και κατόπιν να επιχειρηθεί
η ανάπτυξη του συστήματος στο σύνολο της επιχείρησης με μεγαλύτερη σιγουριά.
Αναφορικά, τώρα με τις διαδικασίες εγκαταστάσεις ενός τέτοιου προτύπου σε
κατασκευαστική εταιρία, παρουσιάζεται μια σειρά από ιδιαιτερότητες, οι οποίες
οφείλονται στα εξής στοιχεία [24]:
- Πελάτες με μεγάλες διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις τους, προερχόμενοι πολλές
φορές από το δημόσιο.
- Μεγάλο φάσμα προδιαγραφών και νομοθετικών πλαισίων που διέπουν τον κλάδο.
- Έντονη δραστηριότητα στην σύνταξη προσφορών.
- Ύπαρξη διαφορετικών συμβολαίων για τη μελέτη και την κατασκευή (συνηθισμένο
φαινόμενο).
- Πολύπλοκες διεργασίες διαχείρισης συμβάσεων.
- Μεγάλη διαφοροποίηση της φύσης των έργων, καθώς και του περιβάλλοντος στο
οποίο αυτά εκτελούνται, δηλαδή, προϊόν μοναδικό σε κάθε περίπτωση.
- Συνταύτιση, στις περισσότερες περιπτώσεις, του χώρου ύπαρξης και λειτουργίας
του τελικού προϊόντος κατασκευής με τον χώρο παραγωγής του.
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-

Μεγάλη

πληθώρα

και

διαφοροποίηση

υλικών

για

δυνατή

χρήση

σε ένα

συγκεκριμένο τεχνικό έργο.
- Μεγάλη ποικιλία υλικών και υπηρεσιών που πρέπει να προδιαγραφούν και να
ελεγχθούν.
- Πολυπλοκότητα έργων με σύνθετες διεργασίες παραγωγής και με ολοκλήρωση
διάρκειας πολλών ετών.
- Χρήση, σε μεγάλη έκταση, υποκατασκευών.
- Συστηματική χρήση υπεργολάβων κάθε είδους.
- Πολύπλοκοι συσχετισμοί επικοινωνίας κατά την κατασκευή.
- Χρήση εποχικού προσωπικού για την εκτέλεση μεγάλου μέρους των εργασιών.
- Ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την λειτουργία των εργοταξίων.
- Γεωγραφική διασπορά κατασκευαστικών έργων μιας τεχνικής εταιρείας.
- Επίδραση έργων στην οργανωτική δομή.
- Περιορισμένος διαθέσιμος χώρος για αποθήκευση και για μετακινήσεις.
- Δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της μη αξιοποίησης των πόρων
με την πάροδο του χρόνου.
- Ανάγκη για διαχείριση του εξοπλισμού (συντήρηση, ανταλλακτικά κ.λ.π).
- Μεγάλες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.
- Πολύ μεγάλο κόστος διόρθωσης για σοβαρές μη συμμορφώσεις.
- Ειδικές απαιτήσεις για τον έλεγχο των μελετών.
- Επιτακτική ανάγκη για έλεγχο ποιότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
- Μικρές δυνατότητες τυποποίησης των διεργασιών ελέγχου της ποιότητας και της
ασφάλειας των έργων.
- Απαίτηση για λεπτομερές Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας με τις ιδιαιτερότητες
κάθε έργου.
Τα ανωτέρω οδηγούν στη δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου για την ανάπτυξη
των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις τεχνικές εταιρείες. Το πλαίσιο αυτό
υπαγορεύει την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που απευθύνεται
στους κατωτέρω δύο αντικειμενικούς σκοπούς:
1.

Διασφάλιση ποιότητας των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και τη

εταιρείας ως συνόλου & 2. διασφάλιση ποιότητας των εργοταξίων (έργων) της
εταιρείας.
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Για την περίπτωση του κεντρικού πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας που αφορά
στο σύνολο των δραστηριοτήτων της τεχνικής εταιρείας απαιτείται να δημιουργηθεί η
παρακάτω υποδομή:
- Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τους σκοπούς και την
περιοχή εφαρμογής (ή μη εφαρμογής) του συστήματος και θα αναλύει συνοπτικά τις
βασικές αρχές και τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης, θα περιέχει την πολιτική
ποιότητας της επιχείρησης και θα προδιαγράφει τη δομή των διαδικασιών που
αφορούν στην επιχείρηση ως σύνολο, καθώς και των ειδικών διαδικασιών ανά έργο.
- Καθορισμός των διαδικασιών, που καλύπτουν όλα τα στοιχεία των προτύπων
ISO 9001 και ISO 9002, καθώς και την σχέση των βασικών διεργασιών της
επιχείρησης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.
- Οδηγίες εργασίας κάθε τμήματος ή δραστηριότητας.
Για την περίπτωση της Διασφάλισης Ποιότητας κάθε ξεχωριστού έργου της
τεχνικής εταιρείας απαιτείται να δημιουργηθεί η παρακάτω υποδομή:
- Ποιοτικό πρόγραμμα του έργου, το οποίο να επιτελεί το ρόλο του Εγχειριδίου
Ποιότητας της επιχείρησης για το συγκεκριμένο έργο. Το ποιοτικό πρόγραμμα, μεταξύ
άλλων, αποσαφηνίζει την οργάνωση του έργου, τις βασικές ευθύνες / καθήκοντα /
αρμοδιότητες, τον τρόπο επικοινωνίας με τον πελάτη και τον βαθμό εμπλοκής του
στο έργο. Επίσης, συμπεριλαμβάνει τις ποιοτικές διεργασίες του έργου, ορίζει τον
εκπρόσωπο

για

θέματα

ποιότητας

και

καθορίζει

το

αρχικό

χρονοδιάγραμμα

επιθεωρήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
- Καθορισμός των ποιοτικών διαδικασιών του έργου, που να καλύπτουν όλα τα
στοιχεία των προτύπων ISO 9001 και του ISO 9002 και να καθορίζουν πως αυτά θα
εφαρμοσθούν κατά την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, οι διαδικασίες ορίζουν
ποιος κάνει τι, πότε και που και, επιπλέον, καλύπτουν ειδικά θέματα όπως συντονισμό
των εργασιών, έλεγχο του έργου, επιλογή και έλεγχο των διεργασιών κ.λπ.
- Οδηγίες εργασίας ανά τμήμα και δραστηριότητα.
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2.12 Πλεονεκτήματα Εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
στις Τεχνικές Εταιρείες
Είναι γεγονός πως τα ευεργετήματα των Σ.Δ.Π. σε τεχνικές εταιρίες σε καμία
περίπτωση δεν θα μπορούσαν να παραβλεφθούν. Μεταξύ άλλων τα πλεονεκτήματα
εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι και τα κάτωθι [23,24]:
Α. Πλήρης καθορισμός της οργανωτικής δομής της επιχείρησης.
Β. Καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του προσωπικού σε όλα
τα επίπεδα. Η βασική απαίτηση των προτύπων ISO 9000 να καταγράφονται
αναλυτικά οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό μίας επιχείρησης,
καθιστά σαφή στον εκάστοτε εργαζόμενο τα όρια στα οποία οφείλει να κινείται και να
εκτελεί τα καθήκοντα του και την αλληλουχία των βημάτων που πρέπει να
ακολουθηθούν, ώστε να επιτευχθεί βελτιστοποίηση κόστους και χρόνου.
Γ. Εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης των σφαλμάτων και προσδιορισμού
των ενδεδειγμένων διορθωτικών δράσεων. Συνέπεια της ενέργειας αυτής είναι η
πειθαρχία για συνεχή βελτίωση των διεργασιών,

κάτι το οποίο συνεπάγεται

υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και κατ'επέκταση μεγαλύτερη αποδοτικότητα και
οικονομική ευρωστία.
Δ. Ορθολογική αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των
προμηθευτών και των υποκατασκευαστών.
Ε. Μείωση του κόστους παραγωγής από τη μείωση του κόστους κακής
ποιότητας.
ΣΤ.

Καταγραφή

και

αξιολόγηση

της

απόδοσης

των

εσωτερικών

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Ζ. Συμμετοχή όλου του προσωπικού στην προσπάθεια για την σταθεροποίηση
της ποιότητας.
Η. Δυνατότητα για εισχώρηση σε νέες αγορές. Σε πολλές χώρες η πιστοποίηση
κατά ISO αποτελεί πια προαπαίτηση για ανάληψη δημοσίων έργων. Επομένως η
εγγραφή στο ISO οδηγεί στη δημιουργία ή και διατήρηση πελατειακών σχέσεων.
Θ. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παράμετρος της ποιότητας έχει αναλάβει να
διαδραματίσει ρόλο διαφοροποιητή στο πεδίο της αγοράς, οπότε οι εταιρίες αυτές, οι
οποίες είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO κατέχουν ευδιάκριτο πλεονέκτημα
ανταγωνιστικότητας έναντι των υπολοίπων.
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I.

Δυνατότητα

ελάττωσης ανεξάρτητων εξετάσεων.

Πληθώρα

πελατών

υποχρεώνει τις τεχνικές εταιρίες σε ανεξάρτητους, μη τυποποιημένους ελέγχους με
αποτέλεσμα να παρατηρείται απώλεια χρόνου και αύξηση κόστους. Εγγραφή στα
πρότυπα ISO 9000 μπορεί να υποκαταστήσει τις αυθαίρετες, κατά μία έννοια,
εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι

κατασκευαστές και να

παρέξουν την

απαραίτητη σιγουριά και εγγύηση στη μερίδα των δυνητικών αγοραστών.
Κ. Άριστη και σταθερή επικοινωνία.
Λ. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, επειδή ακριβώς έχει ολιστική λογική
και διάρθρωση, συμβάλλει στην ανάπτυξη και άλλων επιμέρους τεχνογνωσιών και
επιχειρηματικών εργαλείων, όπως η διαχείριση αποθεμάτων, το κύκλωμα της
εφοδιαστικής αλυσίδας/logistics, η ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης μέσω
δομημένων MIS (Management Information Systems), ακόμα δε και ολοκληρωμένων
εργαλείων ERP (Enterprice Resource Planning). Η ανάπτυξη τέτοιων και άλλων
παρόμοιων συστημάτων, διευκολύνεται και υιοθετείται ευκολότερα από επιχειρήσεις
που έχουν «μπει» στη νοοτροπία της ποιότητας [14].

2.13 Προβλήματα που εντοπίσθηκαν
Τα περισσότερα προβλήματα [24] που έκαναν την εμφάνιση τους κατά την
εφαρμογή του Σ.Δ.Π. αναφέρονται:
1. Στην ανάγκη να εφαρμοσθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε όλη τη
λειτουργία της επιχείρησης, και από ένα καθεστώς ελεγχόμενης αταξίας να περάσει σε
ένα καθεστώς συγκεκριμένης τάξης.
2. Στην ανάγκη να εισαχθούν μέθοδοι ελέγχου σύμφωνες με πρότυπα ή όσο
το δυνατόν αντικειμενικότερες, αν δεν υπάρχουν πρότυπα, και να εισαχθεί, επίσης, η
έννοια της διακρίβωσης (calibration) των συσκευών και των μηχανημάτων ελέγχου.
3. Στην ανάγκη να υπάρξει ειδική εκπαίδευση του προσωπικού όλων των
επιπέδων, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα.
4.

Στην

έλλειψη

τυπικής

οργάνωσης

και

συγκεκριμένης

κατανομής

αρμοδιοτήτων και ευθυνών.
5. Στην έλλειψη στελεχών διαθέσιμων για επιτελικές λειτουργίες.
6. Στην έλλειψη της συνήθειας της λεπτομερούς τήρησης αρχείων για τις
διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης.
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7. Στο επίπεδο των υπεργολάβων.
8. Στις ελλείψεις των μελετών
9. Στην πολυμορφία των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις κάθε πελάτη ή της επιβλέπουσας αρχής.
10. Στη λογική του βερεσέ, δηλαδή τι μπορούμε να βγάλουμε από την
επιδότηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος έως και να πάρουμε ως επιχειρηματίες, π.χ
ένα ISO, να μην πληρώσουμε δραχμή από την τσέπη, και μέσω ενός «συμβούλου»
που θα κάνει μια «μελέτη» και ενός «εξωτερικού πιστοποιητή», όλοι να είναι
ευχαριστημένοι, και μαζί τους και το κράτος που βλέπει την απορρόφηση του
συγκεκριμένου

άξονα

του

επιχειρησιακού

προγράμματος

να

είναι

θετική,

βαυκαλιζόμενο έτσι ότι τα θετικά σημεία που προαναφέρθηκαν πληρούνται, χωρίς να
υπολογίζει και τα ενδεχόμενα αρνητικά.
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3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: Διοίκηση έργου

3.1 Διοίκηση έργου - γενικά
Η διοίκηση ενός έργου θεωρείται, ότι περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την
οργάνωση, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών ενός έργου, σε
μια

ενιαία

διαδικασία

ώστε να

επιτευχθούν οι

στόχοι

του.

Ειδικότερα,

ως

χαρακτηριστικό του έργου θεωρούνται το αντικείμενο του έργου, το κόστος, ο
χρόνος και η ποιότητα. Για την απεικόνιση της ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης των
χαρακτηριστικών αυτών, που δρουν και ως περιοριστικοί παράγοντες θεωρείται, ότι
τα χαρακτηριστικά ορίζουν τις κορυφές σε ένα τετράεδρο στερεό, μέσα στο οποίο
κινείται με περιορισμένη ελευθερία το έργο. Η προσέγγιση μίας πλευράς του
τετραέδρου

σημαίνει

βελτιστοποίηση

των

αντίστοιχων

χαρακτηριστικών,

με

ταυτόχρονη επιδείνωση σε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Εξετάζοντας δηλαδή ένα
τεχνικό έργο με τη μεθοδολογία του Project Management δεχόμαστε, ότι υπάρχουν
πολλαπλοί

και

ανταγωνιστικοί

στόχοι

που

δεν

μπορούν

να

ικανοποιηθούν

ταυτόχρονα, ότι κάθε έργο είναι νέο, τουλάχιστον ως προς μερικά από τα ανωτέρω
χαρακτηριστικά του, ότι η ομάδα που συμμετέχει στην ολοκλήρωσή του είναι νέα, και
αποτελείται από μέλη με διαφορετική κουλτούρα, τεχνική κατάρτιση και προσωπικούς
στόχους και, τέλος, ότι πρέπει να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα, σε
περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα και σε μία και μοναδική προσπάθεια [25].
Η Διοίκηση του έργου περιλαμβάνει τρεις βασικές λειτουργίες [28] που είναι:
1.

Ο Σχεδιασμός - Προγραμματισμός.

Στη βάση προβλέψεων και εκτιμήσεων δημιουργούνται οι προδιαγραφές του
έργου. Καθορίζονται οι επιμέρους εργασίες, η χρονική διάρκεια του έργου και τα
ημερολόγια εργασιών, η κατανομή των πόρων, καταρτίζεται ο Προϋπολογισμός του
έργου.
2.

Η Οργάνωση και ο Συντονισμός.

Δημιουργείται η οργανωτική υποδομή του έργου η οποία θα το στηρίξει
καθόλη τη διάρκειά του,

καθορίζοντας την ιεραρχία, τα

καθήκοντα και τις

αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο έργο. Επιλέγεται και συγκροτείται ο μηχανισμός
για την άσκηση ελέγχου και τον συντονισμό τόσο των εργασιών, όσο και των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
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3.

Ο Έλεγχος.

Αντικειμενικός του στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των αποκλίσεων που
συμβαίνουν ανάμεσα στις προβλέψεις και στην πραγματικότητα, η μελέτη των αιτιών
που τις προκαλούν και η λήψη των μέτρων για τον περιορισμό τους ή τον περιορισμό
των αποτελεσμάτων που προκαλούν. Ο έλεγχος ασκείται σε τρία επίπεδα: 1)
Ανατροπή των αποκλίσεων στο χρονικό προγραμματισμό και στην κατανομή των
πόρων,

2)

παρακολούθηση

των

πραγματικών

δεδομένων

του

έργου

στην

κατεύθυνση της ικανοποίησης των προβλεπόμενων στόχων, 3) βελτίωση του
υπάρχοντος Σχεδιασμού - Προγραμματισμού στη βάση των πραγματικών συνθηκών
του έργου.

3.2 Ο ρόλος του project manager
Το πρόβλημα της οργάνωσης του έργου απαιτεί τη δημιουργία ενός
μηχανισμού του οποίου το μέγεθος και η συνθετικότητα ποικίλουν ανάλογα με το
μέγεθος και τη ψύση του έργου αλλά και την οργανωτική αντίληψη της διοίκησης. Η
οργάνωση του έργου εξαρτάται άμεσα από την οργανωτική δομή της εταιρίας που
ανέλαβε το έργο. Διότι ακόμη και αν στο έργο θα συμμετέχει εκτός του νόμιμου
προσωπικού της εταιρίας και περιστασιακό προσωπικό, εν τούτοις η διάταξη των
εργαζόμενων στο έργο γίνεται στη βάση του υπάρχοντος συστήματος λειτουργίας και
ελέγχου της εταιρίας.
Ο υπεύθυνος του έργου (Project Manager) αποτελεί το βασικό κινητήριο
μοχλό του έργου, ανεξάρτητα από τη μορψή οργάνωσης του έργου. Οι αρμοδιότητές
του, αν και ποικίλουν κατά περίπτωση, είναι γενικά αρκετά μεγάλες. Έχει τη συνολική
ευθύνη για το σχεδίασμά, την οργάνωση και τον έλεγχο του έργου. Οι βασικότεροι
τομείς ευθύνης του είναι [27]:
■

Οι ανάλυση του έργου σε φάσεις και δραστηριότητες και η κατανομή σ'

αυτές των αντίστοιχων πόρων.
■

Η δημιουργία χρονικού και οικονομικού προγράμματος του έργου.

■

Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

■

Η δημιουργία συστήματος ελέγχου.

■

Η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.
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■

Η ομαλή εξέλιξη των εργασιών με την έγκαιρη τροφοδοσία σε υλικά,

τον παραμερισμό εμποδίων, την αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των
εργαζομένων.
■

Οι εισηγήσεις του προς τη Διοικούσα Επιτροπή του έργου για μεταβολές

στο Σχεδίασμά - Προγραμματισμό και στον Προϋπολογισμό.

3.3 Οικονομοτεχνική προσέγγιση του έργου
Η κρισιμότερη ίσως επιλογή σχετίζεται με την επιλογή του έργου προς
υλοποίηση, η οποία ουσιαστικά προηγείται της άσκησης διοίκησης έργου. Η επιλογή
αυτή παρουσιάζει δύο σκέλη: 1. Αν αξίζει τον κόπο ν' αναλάβει ο κατασκευαστής την
υλοποίηση

ενός

προτεινόμενου

έργου

και

2.

ποιο

ανάμεσα

από

διάφορα

προτεινόμενα έργα συμφέρει ν' αναλάβει για υλοποίηση ο κατασκευαστής
Το πρόβλημα της αξιολόγησης των προτεινόμενων λύσεων είναι αρκετά
περίπλοκο, διότι καταρχάς απαιτεί επαρκή πληροφόρηση, κατά δεύτερον εξαρτάται
από

τα

κριτήρια

επιλογής

τα

οποία

αρκετές

φορές

είναι

δύσκολο

ν'

αντίκειμενικοποιηθούν και τέλος κάθε προς επιλογή λύση παρουσιάζει πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα, τα οποία πρέπει να συνεκτιμηθούν.
Η επιλογή και η ιεράρχηση των κριτηρίων αξιολόγησης ενός έργου απαιτεί
πληροφορίες που αφορούν τις ακόλουθες πτυχές του [28]:
Α) Παραγωγή
Μέθοδος εγκατάστασης, απαιτούμενος χρόνος εκκίνησης παραγωγής,
απαιτούμενος χρόνος μέχρι το παραγόμενο προϊόν να γίνει εμπορεύσιμο, χρονική
διάρκεια διακοπής της ήδη υπάρχουσας παραγωγής λόγω εγκατάστασης νέας
παραγωγικής

διαδικασίας,

κόστος

δοκιμών,

απαιτήσεις σε συμπληρωματικό εξοπλισμό,

κόστος

απαιτούμενης

ενέργειας,

ασφάλεια του συστήματος, άλλες

εφαρμογές του συστήματος, απαιτήσεις σε εξωτερικούς συμβούλους.
Β) Μάρκετινγκ
Αριθμός χρηστών του έργου, μερίδιο της αγοράς που αντιπροσωπεύει
το έργο, απαιτούμενος χρόνος για την τμηματοποίηση της αγοράς, ανταγωνισμός,
ευχέρεια στον ποιοτικό έλεγχο των πληροφοριών, αποδοχή του πελάτη, εκτίμηση του
χρόνου

ζωής του νέου συστήματος,

επίδραση στην «εικόνα» της εταιρίας,

δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές.
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Γ) Χρηματοοικονομικά
Κόστος σχεδιασμού, δυνατότητες χρηματοροής, περίοδος απόσβεσης της
επένδυσης,

δανειακές

απαιτήσεις,

ύψος

απαιτούμενης

επένδυσης,

κόστος

εγκατάστασης συστήματος και εκπαίδευσης προσωπικού, κόστος συντήρησης και
αναβάθμισης συστήματος, κόστος λαθών, κόστος οικονομικού κινδύνου.
Δ) Προσωπικό
Απαιτήσεις σε ειδικότητες, διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ειδικοτήτων,
απαιτήσεις εκπαίδευσης, απαιτήσεις σε υπαλλήλους, επίπεδο προσαρμοστικότητας
του προσωπικού σε αλλαγή τρόπου εργασίας, αντιξοότητες συνθηκών εργασίας,
εργονομία, υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα επικοινωνίας, ποιότητα στην αναγνώριση
και περιγραφή των καταστάσεων, συνδικαλιστικά δραστηριότητα
Ε) Διαχείριση και λοιπά
Συμμόρφωση προς τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, αντιδράσεις από μετόχους,
κόστος συμβάσεων, σχέδιο αποκατάστασης ζημιών, κόστος αναβάθμισης συστήματος
στην κατεύθυνση χρήσης νέας τεχνολογίας, υπηρεσία πελατών, χρήση κεντρικής
Βάσης Δεδομένων, εξωτερική βοήθεια στην εκπαίδευση και χρήση Η/Υ, νομική
υποστήριξη.
Φυσικά ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος του έργου ο κατάλογος αυτός
μπορεί να περιοριστεί ή να επεκταθεί αναλύοντας κάθε εξεταζόμενο σημείο σε πολλά
άλλα επί μέρους. Η συνθετότητα του προβλήματος της επιλογής απαιτεί τη
συνεργασία του Project Manager με τα επιτελεία του έργου.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι πιο συνηθισμένες τεχνικές που επιτρέπουν τις
επιλογές με οικονομοτεχνική προσέγγιση.
Α) Τεχνικές με βαθμολόγηση: 1) Βαθμολόγηση με συντελεστές βαρύτητας, 2)
λόγος κόστους/αποτελεσματικότητας, 3) τεχνική κόστους/αξίας.
Β) Οικονομικές τεχνικές:

1) Περίοδος επιστροφής επένδυσης, 2)

απόσβεσης επένδυσης, 3) καθαρή παρούσα αξία.
Γ) Ανάλυση νεκρού σημείου.

3.4 Μοντέλα οργάνωσης ενός έργου
Ο υπεύθυνος του έργου μπορεί να επιλέξει ένα από τα τρία παρακάτω
μοντέλα οργάνωσης [28], ώστε να επιτύχει τους στόχους του:
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Α) Οργάνωση κατά έργο
Η οργάνωση κατά Έργο (Project Organization) παρουσιάζει το χαρακτηριστικό
ότι ο προσωπικό της εταιρίας είναι κατανεμημένο σε τμήματα ανά έργο. Κάθε τμήμα
παρουσιάζεται σαν μια μικρογραφία της εταιρίας, με αντίστοιχους οργανωτικούς
μηχανισμούς. Κατ' αυτήν έχουμε ομάδες αποτελούμενες από εργαζόμενους διαφόρων
ειδικοτήτων κατευθυνόμενες από τον Project Manager.

Β) Οργάνωση κατά λειτουργία
Στην Οργάνωση κατά Λειτουργία (Functional Organization) διακρίνεται μέσα
στην εταιρία ένας αριθμός ειδικευμένων (ως προς τη χρήση ομοίων τεχνικών ή
μεθόδων) τμημάτων, τα οποία διευθύνονται από αντίστοιχους προϊστάμενους
(Functional Managers). Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση Software Flouse
εμφανίζονται τα τμήματα Ανάλυσης, Προγραμματισμού, Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.

Γ) Οργάνωση τύπου πίνακα
FI Οργάνωση Τύπου Πίνακα (Matrix Organization) αποτελεί συνδυασμό των
δύο προηγούμενων τύπων οργάνωσης. Η εταιρία είναι μεν οργανωμένη κατά
Λειτουργία, αλλά κατά την έναρξη ενός έργου δημιουργείται ομάδα με τη δομή
οργάνωσης έργου, με την απόσταση των εργαζομένων από τα τμήματα στα οποία
ανήκουν, και η οποία ομάδα διαλύεται στο τέλος του έργου με την επιστροφή των
εργαζομένων στα λειτουργικά τους τμήματα. Η ομάδα συγκροτείται από την εταιρία
κυρίως στη βάση των αναγκών του έργου σε ειδικευμένους εργαζόμενους, ανάλογα
με το διαθέσιμο προσωπικό και σύμφωνα προς την προτεραιότητα που έχει δοθεί στο
έργο.
FI επιλογή της βασικής μορφής οργάνωσης του έργου, όπως περιγράφηκε
μέχρι τώρα, αποτελεί τον πυρήνα της οργανωτικής υποδομής του. Ο πυρήνας αυτός
είναι δυνατό να εμπλουτιστεί με οργανωτικούς μηχανισμούς των οποίων ο αριθμός
και η έκταση εξαρτάται από τη φύση του έργου. Γενικά, αυτοί οι μηχανισμοί
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες [28]:

>

Στους εσωτερικούς.

>

Στον κύριο μηχανισμό του έργου.

>

Στους εξωτερικούς.

1. Εσωτερικοί μηχανισμοί
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Αποτελούνται από τμήματα, επιτροπές και υπεύθυνους της εταιρίας που
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο έργο.

2. Κύριος μηχανισμός υλοποίησης έργου
Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Δημιουργείται (με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου) στην έναρξη κάθε έργου και ο ρόλος τους τελειώνει με
την παράδοση του έργου.
Η διοικητική δομή του αποτελείται από:
α) Την Διευθύνουσα Επιτροπή του Έργου (Project Steering Committee).
β) Τον Υπεύθυνο του Έργου (Project Manager)
γ) Το ενδιάμεσο Τμήμα (The interface).
3. Εξωτερικοί μηχανισμοί
Εμφανίζονται όταν μέρη του έργου ανατίθενται από την εργολήπτρια εταιρία
σε τρίτους είτε γιατί η εταιρία δεν διαθέτει την απαραίτητα τεχνολογία και
τεχνογνωσία, είτε γιατί αυτό την εξυπηρετεί καλύτερα για λόγους τεχνικούς,
λειτουργικούς ή οικονομικούς.
Στην περίπτωση αυτή ανήκουν οι υπεργολαβίες και τα γραφεία μελετών και
συμβούλων.

3.5 Διαχωρισμός ενός project σε φάσεις
Η Διοίκηση του έργου στρέφει την προσοχή της σε δύο κατευθύνσεις [27]:
1) Στην ικανοποίηση των στόχων του έργου (Management by Objectives ΜΒΟ).
Κάθε στόχος του έργου καθορίζεται από τις τρεις παραμέτρους: Χρόνος,
Κόστος και Ποιότητα. Αυτές οι παράμετροι συχνά είναι ανισοβαρείς από στόχο σε
στόχο και η επιλογή της βέλτιστης σχέσης τους αποτελεί επιδίωξη της Διοίκησης.
2) Στη λεπτομερή παρακολούθηση των κρίσιμων δραστηριοτήτων του έργου
(Management by Exception - ΜΒΕ)
Όταν το έργο αποτελείται από εκατοντάδες δραστηριότητες, πολλές από τις
οποίες εξελίσσονται παράλληλα, ο Project Manager εντοπίζει και παρακολουθεί
εξονυχιστικά εκείνες οι οποίες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη του έργου από
άποψη είτε χρόνου, είτε κόστους, είτε ποιότητας (ανάλογα με τη σχέση των τριών
παραμέτρων που καθορίστηκε προηγούμενα).
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Η ζωή κάθε έργου, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φύση του, ακολουθεί
κάποιες καθορισμένες φάσεις μέσα στο χρόνο. Κάθε φάση απαιτεί διαφορετικό τύπο
οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου. Ο τύπος αυτός επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος
και τη σημασία της φάσης καθώς και το μέγεθος και τη φύση του έργου. Ανάλογα με
το έργο, η διάρκεια των φάσεων [28] αυτών ποικίλει.
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Σύλληψη του Έργου (Project Conception) αποτελεί την έναρξη της ζωής του
έργου. Μια αρχική ιδέα εξετάζεται από διαφορετικές σκοπιές (οικονομική, τεχνική,
λειτουργική, συμπεριφοράς προσωπικού) σε σχέση με τη σκοπιμότητα και εφικτότητα
υλοποίησής της. Η διαδικασία αυτή έχει σαν στόχο τη λήψη αποφάσεων υψηλού
επιπέδου (οι οποίες λόγω της γενικότητας της μελέτης παρουσιάζουν μεγάλη
αβεβαιότητα) που αφορούν τις γενικές προδιαγραφές και την οργανωτική υποδομή
του έργου, την εξεύρεση κεφαλαίων κ.λ.π

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιλαμβάνει

όλες εκείνες τις πληροφορίες που

αφορούν τις βασικές

προδιαγραφές του, δηλαδή:
ν'

Αντικειμενικούς στόχους

ν'

Μεθοδολογία

ν'

Βασικές προδιαγραφές

ν'

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία

s

Απαιτούμενος πόρους κ.λ.π.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η φάση αυτή, η οποία ακολουθεί εφόσον η προηγούμενη κατέληξε στη
συνέχιση του έργου, χαρακτηρίζεται από μελέτες και προκαταρκτικές εργασίες.
Δημιουργείται έτσι το Σχέδιο Δράσης (Project Plan) το οποίο περιλαμβάνει το
Σχεδίασμά - Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό του έργου
ΤΡΓΤΗ ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
ν'

Γίνεται η εγκατάσταση του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και

του απαραίτητου εξοπλισμού.
ν'

Ξεκινούν οι εργασίες υλοποίησης του έργου.
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ν'

Αρχίζει η παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών,

ν'

Αναπροσαρμόζεται ο προϋπολογισμός ανάλογα με τα προβλήματα που

εμφανίζονται κατά την εξέλιξη του έργου.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ολοκλήρωση του έργου σημαίνει ότι το έργο:
ν'

Υλοποιήθηκε

στη

βάση

των

προδιαγραφών

των

τελευταίων

αναθεωρημένων και αποδεκτών μελετών και προϋπολογισμού,
ν'

Έγινε σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις,

ν'

Είναι άμεσα λειτουργικό και αξιόπιστο,

ν'

Τελείωσε χωρίς να υπάρχουν κανενός είδους εκκρεμότητες.

ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Όσο καλή και αν ήταν η υλοποίηση του έργου, με τον καιρό παρουσιάζονται
ανάγκες για βελτιωτικές μετατροπές. Οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτές τις μετατροπές
μπορεί να είναι:
ν'

Ανάγκες οι οποίες δεν καταγράφηκαν κατά την περίοδο των μελετών,

ν'

Ελλείψεις οι οποίες διέφυγαν κατά τον έλεγχο παράδοσης του έργου και

οι οποίες εμφανίστηκαν κατά τη λειτουργία του.
ν'

Οργανωτικές, λειτουργικές και τεχνικές μεταβολές στο περιβάλλον του

έργου.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι ο χρονικός καταμερισμός του έργου
σε φάσεις είναι αρκετά σχηματικός. Στην πράξη κατά την εξέλιξη μιας φάσης
απαιτείται η αναδρομή σε κάποια προηγούμενη ή η αναπροσαρμογή κάποιας
προηγούμενης. Οι διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου είναι συχνά
δυσδιάκριτες μεταξύ τους, είτε γιατί το ξεκίνημα της μιας φάσης γίνεται πριν το τέλος
της προηγούμενης, είτε γιατί μια φάση έχει στοιχεία αναφοράς στην προηγούμενη,
είτε γιατί η φύση και το μέγεθος του έργου προκαλούν την υποβάθμιση ορισμένων
και τον υπερτονισμό άλλων.

3.6 Σχεδιασμός - Προγραμματισμός
Ο Σχεδιασμός - Προγραμματισμός (Planning - Scheduling) ενός έργου γίνεται
κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο διοικητικός φορέας του έργου
έχει είτε καθόλου, είτε ελάχιστες πληροφορίες για ενδεχόμενα συμβάντα κατά την
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υλοποίηση αυτού του έργου (ασθένειες προσωπικού, βλάβες μηχανημάτων, καιρικές
συνθήκες, φυσικές καταστροφές κ.λ.π.). Επειδή η κατάσταση αβεβαιότητας είναι
υποκειμενική, οι εκτιμήσεις και η λήψη αποφάσεων αντανακλούν τις ικανότητες και
δυνατότητες του διοικητικού φορέα να κατανοεί και να αξιολογεί τις συνθήκες του
περιβάλλοντος της υλοποίησης του έργου (προβλέψεις χρόνου, δαπανών, εργασίας
κ.λ.π.)· Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Project Manager εκτός της πείρας, των
γνώσεων και ικανοτήτων του, συχνά προστρέχει στη συνδρομή «εργαλείων» από την
Επιχειρησιακή

Έρευνα,

τη

Στατιστική,

την

Οικονομία

και

τη

Θεωρία

των

Πιθανοτήτων.
Αναφορικά με τους στόχους του Σχεδιασμού - Προγραμματισμού [27], αυτοί
είναι:
■

Η έγκαιρη παροχή των χρονοδιαγραμμάτων του όλου έργου με έμφαση

στις αρχικές ενέργειες.
■

Η κατανομή των πόρων του έργου.

■

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού.

■

Η μελέτη της Χρηματοροής.

■

Η προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης (Project Plan).

■

Η έγκαιρη επισήμανση πιθανών καθυστερήσεων, ο προγραμματισμός

των μέσων αποφυγής τους και η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στην περίπτωση
εμφάνισης τους παρ' όλα τα ληφθέντα μέτρα.
■

Η

επισήμανση

και

ο

προγραμματισμός

των

στρατηγικών

δραστηριοτήτων.
■

3.6.1

Ο συντονισμός των εντός εργοταξίου δραστηριοτήτων με τις εκτός.

Δικτυωτή Ανάλυση
Ο Σχεδιασμός - Προγραμματισμός ενός έργου βασίζεται στη Δικτυωτή

Ανάλυση (Network Analysis), η οποία χρησιμοποιείται σαν μέσο προγραμματισμού
(κυρίως κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας) και ελέγχου του έργου. Στόχος της
Δικτυωτής Ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση:
ν'

Της χρονικής στιγμής του έργου

ν'

Του κόστους του έργου

ν'

Της κατανομής των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων για την υλοποίηση

του έργου.
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Βάση της δικτυωτής ανάλυσης [28] είναι η δημιουργία του Δικτύου του Έργου
(Project Network). Ο Χρονικός Προγραμματισμός, ο Προγραμματισμός της χρήσης
των πόρων και η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έργου είναι διαδικασίες που
διεξάγονται παράλληλα και αλληλεξαρτώνται. Έτσι για την πρόβλεψη της χρονικής
διάρκειας μιας δραστηριότητας απαιτείται η γνώση της αναμενόμενης απόδοσης των
πόρων, ο αριθμός των παραγωγικών συντελεστών εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια
της δραστηριότητας, οι

πόροι

και

η χρονική διάρκεια

κάθε δραστηριότητας

εναρμονίζονται στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης του κόστους του έργου.
Τέλος, ανεξάρτητα από τον αρχικό προγραμματισμό της χρήσης των πόρων, κατά
την πορεία υλοποίησης του έργου είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στη
διάθεσή τους, γεγονός που πιθανά θα επιδράσει στο Χρονικό Προγραμματισμό και
τον

Προϋπολογισμό

του

έργου.

Το

τελικό

προϊόν

του

Σχεδιασμού

-

Προγραμματισμού αποτελεί τη βάση για την άσκηση της λειτουργίας του Ελέγχου
(Control System).
Το Δίκτυο (Network) ενός έργου είναι μια γραφική παράσταση ( Γράφημα ), η
οποία επιτρέπει τη συμβολική παρουσίαση ενός έργου σαν σύνολο επί μέρους
ενεργειών, λογικά συνδεδεμένων μεταξύ τους, σε αντίθεση με το διάγραμμα GANTT,
το οποίο δεν επιτρέπει τη «δυναμική» απεικόνιση του έργου παρά μόνο τη «στατική»
και αυτήν στις προκαταρκτικές φάσεις. Αντίθετα, η απεικόνιση του έργου υπό
δικτυακή μορφή περιέχει πολλά πλεονεκτήματα όπως:
•

Η απεικόνιση των αλληλεξαρτήσεων των φάσεων και δραστηριοτήτων

του έργου.
•

Η δυνατότητα εκτίμησης με σχετική ακρίβεια των απαιτήσεων του

έργου σε πόρους.
•

Ο καθορισμός του κόστους κάθε δραστηριότητας του έργου.

•

Ο εντοπισμός παρεκκλίσεων των προγραμμάτων και η αντιμετώπιση

των συνεπειών τους.
•

Η αναθεώρηση κάποιου προγράμματος εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα.

•

Ο λεπτομερής σχεδιασμός ενός έργου πριν την έναρξή του.

•

Η πρόβλεψη της διάρκειας του έργου.

•

Η μεταφορά πόρων από δραστηριότητα ανάλογα με τις ανάγκες του

έργου.
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•

Η ελαχιστοποίηση χρόνων και κόστους υλοποίησης του έργου.

•

Ο εντοπισμός των κρίσιμων δραστηριοτήτων του έργου.

•

Ο σεβασμός των περιορισμών σε χρόνο, κόστος και πόρους.

•

Η

δυνατότητα

χρήσης

εναλλακτικών

μεθόδων

κάτω

από

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και πόρους.
Για να γίνει εφικτός ο σχεδιασμός του έργου θα πρέπει αυτό να αναλυθεί
αρχικά σε στοιχειώδεις εργασίες. Η ανάλυση αυτή γίνεται σε δύο στάδια: σε φάσεις
και σε δραστηριότητες.

3.6.2

Δομική Ανάλυση Έργου
Δομική Ανάλυση του Έργου (Project Breakdown Structuring) καλείται η

ανάλυσή του σε φάσεις. Σαν φάση ορίζεται ένα τμήμα του έργου που καθορίζει μια
προσπάθεια

με

συγκεκριμένο

αποτέλεσμα

ή

μια

ενότητα

με

συγκεκριμένο

οικονομοτεχνικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Κάθε φάση απαιτεί συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη ποσότητα πόρων για την παραγωγή του
επιθυμητού αποτελέσματος. Η Δομική Ανάλυση του έργου παρουσιάζει ιδιαίτερη
σημασία,

γιατί

συχνά

έργα

εντελώς

διαφορετικά

μεταξύ

τους

περιέχουν

πανομοιότυπες φάσεις όπως, για παράδειγμα, η ανέγερση μιας κατοικίας και η
ανέγερση ενός εργοστασίου
επιτρέπει

τη

μεταφορά

(τοπογράφηση χώρου,

πείρας,

διαφορετικών έργων, σ' ένα

που

θεμελίωση,

κ.λ.π.). Αυτό

αποκτήθηκε από φάσεις

υλοποιημένων

πρωτοεμφανιζόμενο έργο.

Η επαναλαμβανόμενη

διαδικασία της τμηματοποίησης από έργο σε έργο επιτρέπει τον Project Manager, από
κάποιο σημείο και μετά, την τυποποίηση διαφόρων φάσεων έτσι ώστε, στην
εμφάνιση ενός νέου έργου να μην χρειάζεται να το αναλύσει σε φάσεις, αλλά να το
συνθέσει από τις ήδη υπάρχουσες [32],
3.6.3

Δομική Ανάλυση Φάσεων

Δομική Ανάλυση των Φάσεων (Network Breakdown Structuring) ονομάζεται η
ανάλυση της φάσης του έργου σε δραστηριότητες. Δραστηριότητα (Activity, Task)
ονομάζεται κάθε επιμέρους εργασία του έργου (ή μιας φάσης του) η οποία απαιτεί για
την υλοποίηση της χρόνο ή πόρους ή και τα δύο μαζί και αποτελεί το στοιχειώδες
δομικό στοιχείο αναφοράς στην ανάλυση του δικτύου.
Για κάθε φάση πρέπει να καθορισθούν οι δραστηριότητες που την αποτελούν
και για κάθε δραστηριότητα:

- 81 -

s

Η χρονική της διάρκεια.

•S

Οι σχέσεις της με τις προηγούμενες και επόμενες.

s

Ποια η προτεραιότητα της από άποψη σημασίας.

Ο στόχος του χρονικού προγραμματισμού του έργου είναι ο προσεγγιστικός
προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων,
φάσεων και ολόκληρου του έργου.
Στη φάση αυτή η προσοχή επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως: Ποια η
αναμενόμενη διάρκεια του έργου, ποια η επιτρεπόμενη καθυστέρηση στην έναρξη
και λήξη κάθε δραστηριότητας και φάσης ώστε να μην υπάρξει ανατροπή του
χρονοδιαγράμματος των εργασιών, ποιες δραστηριότητες παρουσιάζουν κρισιμότητα
για την τήρηση του χρονικού προγράμματος των εργασιών, ποιες οι ημερομηνίες
έναρξης και λήξης των εργασιών των δραστηριοτήτων και του έργου [28,32].

3.6.4

Κατάρτιση Προϋπολογισμού
Ο Προϋπολογισμός (Budget) αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του έργου.

Επιτρέπει την προβλεπτική κοστολόγησή του και ελέγχει την εξέλιξή του κόστους του
στη φάση της υλοποίησής του. Με την απεικόνιση των προγραμμάτων σε αριθμούς ο
Project Manager έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει με σαφήνεια, τι κεφάλαια θα
δαπανηθούν, από ποιόν και που, ποια τα αναμενόμενα έσοδα, ποια η απαιτούμενη
χρηματοροή κ.λ.π.
Επειδή

ο

Προϋπολογισμός

του

έργου

αποτελεί

μέρος

του

γενικού

προϋπολογισμού της εταιρίας που εκπονεί το project, αφενός μεν η ποιότητα των
δύο προϋπολογισμών θα πρέπει να είναι ανάλογες, αφετέρου δε ο καταμερισμός των
οικονομικών μεγεθών θα πρέπει να γίνεται κατά κέντρο κόστους του έργου αλλά και
της επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και του έργου και της
επιχείρησης γενικότερα. Ο σωστός καθορισμός των κέντρων κόστους επιτρέπει τον
ουσιαστικό έλεγχο αλλά και την τροφοδότηση των αρχείων της επιχείρησης με
πληροφορίες για χρήση σε μελλοντικές προσφορές.
Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έργου γίνεται παράλληλα με το
Σχεδίασμά του, κυρίως κατά την ανάθεση των πόρων και τη βελτιστοποίηση του
προγράμματος. Η ακριβής αποτίμηση του κόστους του έργου και ο καταμερισμός του
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σε κέντρα κόστους, έτσι ώστε να ελέγχεται αποτελεσματικά, είναι μια αρκετά
περίπλοκη υπόθεση. Και τούτο διότι [28]:
■

Εκτός από το κόστος του έργου, αυτού καθεαυτού, υπεισέρχεται στον

υπολογισμό και το αναλογικό κόστος από τα λειτουργικά έξοδα της εργολήπτριας
εταιρίας.
■

Το

κόστος

ορισμένων

παραγωγικών

συντελεστών

του

έργου

καθορίζεται με επιμερισμό των συνολικών δαπανών της εταιρίας, γι' αυτούς τους
συντελεστές, κατά έργο. Για παράδειγμα, το κόστος χρήσης ιδιόκτητου εξοπλισμού
της εταιρίας σ' ένα έργο σχετίζεται άμεσα με το κόστος αγοράς του, την απόσβεσή
του, το κόστος συντήρησης του κ.λ.π. και χρησιμοποιείται σε περισσότερα του ενός
έργα.
■

Το σύνολο των ετήσιων γενικών δαπανών της εταιρίας θα πρέπει να

επιμεριστεί, με διάφορους τρόπους, σαν κόστος στα διάφορα έργα που ετησίως
εκτελεί η εταιρία αυτή.
Η έννοια του Προϋπολογισμού είναι στενά συνυφασμένη με την έννοια του
Ελέγχου του Κόστους (Cost Control). Ο Προϋπολογισμός αποτελεί «εργαλείο»
ελέγχου του κόστους του έργου και χρησιμοποιείται για :
■

Την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του έργου με τη συμπίεση

των δαπανών κάθε δραστηριότητας.
■

Τον εστιασμό της προσοχής της διοίκησης του έργου στα κοστολογικά

προβλήματα έτσι ώστε να

προβλέπονται αλλά

και να διορθώνονται

πιθανές

υπερβάσεις.
■

Τη δημιουργία κλίματος, ανάμεσα στην ομάδα του έργου, το οποίο να

ωθεί τους συμμετέχοντες σ' αυτό να εξετάζουν τις ενέργειές τους κοστολογικά.
■

Την ενημέρωση κάθε υπεύθυνου της εταιρίας και του έργου για την

εξέλιξη του προϋπολογισμού του δικού του τομέα ευθύνης.

3.6.5

Χρονικός Προγραμματισμός ( PERT & CPM )
Ο υπολογισμός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας κάθε δραστηριότητας

εξαρτάται κυρίως από τον υπολογισμό των απαιτούμενων ανθρωποωρών εργασίας
κατά ειδικότητα εργαζομένων και των ωρών απασχόλησης του απαιτούμενου
εξοπλισμού. Ο καθορισμός όμως του αριθμού των εργαζομένων κατά ειδικότητα και
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του αριθμού των μονάδων εξοπλισμού κατά κατηγορία συναρτάται με την έννοια της
απόδοσης και την αλληλεξάρτηση ανθρώπων και εξοπλισμού.
Συνήθως ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας του έργου γίνεται με τη χρήση
των τεχνικών PERT και CPM. Η Τεχνική PERT (Project Evaluation and Review
Technique) χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας του χρόνου των
δραστηριοτήτων

ενός έργου.

Εφαρμόζεται

σε έργα τα

οποία

παρουσιάζουν

ευαισθησία σε πιθανές χρονικές μεταβολές των δραστηριοτήτων τους όπως, για
παράδειγμα, ερευνητικά έργα που εκτελούνται για πρώτη φορά, κατασκευαστικά
έργα ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες κ.λ.π.

3.6.6

Προγραμματισμός Χρήσης Πόρων
Η διαχείριση των πόρων του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται

τα πρότυπα ποιότητας με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τον ελάχιστο χρόνο
απασχόλησης και τον ελάχιστο αριθμό πόρων. Με τον όρο «πόροι» εννοούνται: Η
ανθρώπινη εργασία, ο εξοπλισμός (μηχανές), τα υλικά και τα κεφάλαια.
Κάθε πόρος αντιστοιχείται σε κάθε δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη: Την
προϋπάρχουσα εμπειρία, τις απόψεις των συνεργατών του Project Manager, τις
γνώσεις του Project Manager, τα διαθέσιμα «εργαλεία» κατανομής από την
Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Στατιστική και τέλος την κρισιμότητα της κάθε
δραστηριότητας.

3.6.6.1 Κατηγορίες πόρων
Οι πόροι ανήκουν γενικά στις ακόλουθες κατηγορίες [28]:

>

Αναλώσιμοι πόροι (Consumable resources) είναι εκείνοι οι πόροι οι

οποίοι δαπανώνται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλη (π.χ. χρήμα, ανθρώπινη εργασία, πρώτες ύλες
κ.λ.π.). Είναι διαθέσιμοι πριν από τη στιγμή της χρήσης τους με βάση το
Χρονοπρογραμματισμό και τον Προϋπολογισμό του έργου.
>
ονομάζονται

Μη αναλώσιμοι ή αναχρησιμοποιούμενοι πόροι (Recurring resources)
εκείνοι

οι

πόροι

οι

οποίοι

μπορούν

να

χρησιμοποιούνται

από

δραστηριότητα σε δραστηριότητα και από έργο σε έργο (π.χ. εργατικό δυναμικό,
εξοπλισμός κ.λ.π). Πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία
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προβλέπονται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, και μετά τη χρήση
τους είναι ελεύθεροι για επαναχρησιμοποίηση.
Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, το πρόβλημα του προγραμματισμού
του είναι πολυσύνθετο. Και τούτο διότι παρεμβαίνουν αρκετοί και, συχνά, αντιφατικοί
παράγοντες, οι βασικότεροι των οποίων είναι: α) Οι απαιτούμενες ειδικότητες των
εργαζομένων, β) η αναμενόμενη απόδοση κάθε εργαζόμενου, γ) η διαθεσιμότητα των
εργαζομένων τις ημερομηνίες που απαιτεί το χρονοδιάγραμμα και δ) η δυνατότητα
άμεσης εξεύρεσης εργατικού δυναμικού σε περίπτωση ανάγκης.
Αναφορικά, τώρα με τον εξοπλισμό, είτε ανήκει στην εταιρία είτε ενοικιάζεται.
Γενικά η προμήθεια του είναι ευκολότερη από την προμήθεια του ανθρώπινου
δυναμικού. Τα βασικότερα προβλήματα που παρουσιάζει ο προγραμματισμός του
εξοπλισμού είναι, ότι υπόκειται σε φθορά, βλάβες και συντήρηση και ότι ορισμένες
κατηγορίες εξοπλισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα σε περισσότερες
της μιας δραστηριότητες. Τέλος, θεωρείται σημαντική η επιλογή του κατάλληλου
εξοπλισμού και τούτο διότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την εξοικονόμηση
κόστους, χρόνου και εργασίας. Για κάθε μηχάνημα θα πρέπει να εξετάζονται ο τύπος,
η απόδοση, η κατάσταση λειτουργίας.
>

Ολικοί πόροι (Total resources) ονομάζονται οι πόροι των οποίων η

ποσότητα δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της διάρκειας μιας δραστηριότητας (π.χ. η
ποσότητα των δομικών υλικών και ο αριθμός ανθρωποωρών εργασίας, για την χωρίς
απρόβλεπτα, ανέγερση ενός κτιρίου παραμένουν τα ίδια, ανεξάρτητα αν η διάρκεια
ανέγερσης είναι 5 ή 12 μήνες).
>

Κλιμακωτοί πόροι (Level resources) ονομάζονται εκείνοι οι πόροι των

οποίων η ποσότητα επηρεάζεται άμεσα από τη διάρκεια του έργου (π.χ. ο αριθμός
των ημερομισθίων και των εισφορών του ΙΚΑ των εργαζομένων μεταβάλλεται
ανάλογα με τη διάρκεια του έργου).
Η απαίτηση σε πόρους (Resource Requirement) εκφράζει τις ανάγκες του
έργου, η διαθεσιμότητα των Πόρων (Resource Availability) εκφράζει τη δυνατότητα
ικανοποίησης των απαιτήσεων σε πόρους, ενώ η ανάθεση ή φόρτιση πόρων
(Resource Loading) σημαίνει την κατανομή πόρων από τους διαθέσιμους κατά
δραστηριότητα. Η σχέση «απαίτηση - ανάθεση» πόρων παρουσιάζει ιδιαίτερη
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κρισιμότητα για την ομαλή υλοποίηση του έργου διότι επηρεάζει άμεσα τη χρονική
διάρκεια του έργου αλλά και τη σχέση «κόστος - χρόνος» του έργου.
Στην ιδανική περίπτωση η εργολήπτρια εταιρία διαθέτει την ικανότητα να
καλύπτει με επάρκεια τις απαιτήσεις του έργου. Στην πράξη όμως τα πράγματα είναι
πιο σύνθετα [28]:
■

Ορισμένοι πόροι μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμοι από την επιχείρηση

(μόνιμο προσωπικό, ιδιόκτητος εξοπλισμός, αποθέματα υλικών), άλλοι όμως θα
πρέπει ν' αναζητηθούν στην αγορά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα τους στις
ημερομηνίες που καθορίζει το χρονικό πρόγραμμα του έργου αλλά και το κόστος
τους. Η διαθεσιμότητα αυτής της δεύτερης κατηγορίας πόρων δεν εξαρτάται μόνο
από την επιχείρηση αλλά και από τους παράγοντες της αγοράς οι οποίοι ορισμένες
φορές είναι αστάθμητοι.
■

Η βελτιστοποίηση του κόστους του έργου αλλά και η δυνατότητα

χρηματοδότησής του συχνά απαιτεί την εφαρμογή ιδιαίτερης πολιτικής διάθεσης των
πόρων.
■

Οι υπάρχοντες περιορισμοί στις προδιαγραφές του έργου (χρονικοί,

ποιοτικοί, κοστολογικοί).
■

Η κανονική αναμενόμενη απόδοση εργασίας και εξοπλισμού

■

Ο αριθμός των έργων που μοιράζονται τους διαθέσιμους πόρους της

εταιρίας.
■

Ο βαθμός απωλειών προσωπικού (ασθένειες, ατυχήματα, αποχωρήσεις)

και βλαβών εξοπλισμού.
■

Οι διοικητικές δυνατότητες της εταιρίας στην κατεύθυνση της βέλτιστης

κατανομής και χρήσης των πόρων.

3.7 Προβλήματα κατά την εξέλιξη ενός έργου
Αν και η Διοίκηση καλείται να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Κεφάλαια, Πόρους και Χρόνο έτσι ώστε το έργο ν' αποβεί προσοδοφόρο για τους
άμεσα ενδιαφερομένους, είναι συχνό το φαινόμενο να παρατηρούνται χρονικές και
κοστολογικές υπερβάσεις, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση μειώνουν το κέρδος
ενώ στην χειρότερη δυσφημούν την εργολήπτρια εταιρία ή θέτουν σε κίνδυνο ακόμη
και την ολοκλήρωση του έργου.
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Τα κυριότερα προβλήματα [28] τα οποία εμφανίζονται κατά την πορεία ενός
έργου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
>

Υπέρβαση του κόστους.

>

Υπέρβαση χρόνου.

V

Εργασιακά προβλήματα.

Εμφανίζονται με διάφορες μορφές και αποτελούν ιδιαίτερα ανασταλτικό
παράγοντα στην εξέλιξη του έργου. Σ' αυτήν την κατηγορία προβλημάτων ανήκουν
οι αποχωρήσεις προσωπικού, και μάλιστα ειδικευμένου, οι αντιθέσεις διοίκησης και
αποχωρήσεις προσωπικού, και μάλιστα ειδικευμένου, οι αντιθέσεις διοίκησης και
εργαζομένων, οι αντιπαραθέσεις εργοδοσίας και εργαζομένων, οι αμφισβητήσεις της
οργανωτικής ιεραρχίας, η μικρή απόδοση εργασίας, η ακαταλληλότητα του εργατικού
δυναμικού, η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδος
του έργου.
Τα

προβλήματα

αυτά

έχουν

συνήθως

κοινές

και

γνωστές

ρίζες

οι

σημαντικότερες των οποίων είναι:
>

Η ασάφεια στόχων και αντικειμενικών σκοπών.

>

Οι ανεπαρκείς οικονομικές προβλέψεις,

>

Η έλλειψη επαρκούς μηχανισμού για την δημιουργία αξιόπιστου

προϋπολογισμού.
>

Η ανεπαρκείς πληροφόρηση.

>

Η ελλιπής οργανωτική υποδομή, η οποία αποτελεί και την κυριότερη

αιτία της αναποτελεσματικότητας του ελέγχου, αφού ακαθόριστες αρμοδιότητες στα
άτομα του έργου επιφέρουν έλλειψη ευθύνης και υπευθυνότητας.
>

Η άκριτη συμπίεση του χρόνου του έργου όταν επιδιώκεται η υλοποίηση

του έργου στο ελάχιστο χρόνο αδιαφορώντας για τις πραγματικές δυνατότητες του
εργολήπτη.

>

Η έλλειψη τυποποίησης, η οποία γίνεται εμφανής με την ανεπάρκεια

προτύπων (μέθοδοι, έντυπα, κωδικοποιήσεις, ιστορικά αρχεία).
>

Η διοικητική ανεπάρκεια, οι επιπτώσεις της οποίας είναι πολλές και

πολύπλευρες. Σαν κυριότερες μπορούν να αναφερθούν: Ο ασαφής προσδιορισμός
των προδιαγραφών του έργου, ο πλημμελής έλεγχος, η δημιουργία ανασφαλούς
εργασιακού κλίματος που μπορεί να οδηγήσει σε απεργίες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις
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απαραίτητου για το έργο και την εταιρία προσωπικού και ο ανεπαρκής συντονισμός
των συντελεστών του έργου.

3.8 Η πληροφόρηση ως αναπόσπαστο εργαλείο του project manager
Βασικό συντελεστή, για την ποιότητα της διοίκησης του έργου, αποτελεί η
ποιότητα του συστήματος πληροφόρησης και του μηχανισμού λήψης αποφάσεων.
Βάση και των δύο αποτελεί η ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών και των
επεξεργασιών στις οποίες αυτές υπόκεινται. Σε πολλές σύγχρονες εργολήπτριες
εταιρίες, η χρήση του Η/Υ αποτελεί την βάση του Πληροφοριακού Συστήματος του
έργου. Ειδικό λογισμό επιτρέπει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
πληροφοριών. Όμως η χρήση του Η/Υ δεν αποτελεί «πανάκεια» διότι:
•

Το προϊόν της επεξεργασίας του Η/Υ εξαρτάται άμεσα από την

αξιοπιστία και επάρκεια των εισερχομένων, στον Η/Υ, πληροφοριών και αυτά δεν
είναι πάντα δεδομένα.
•

Η συλλογή των πληροφοριών, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τον Η/Υ,

γίνεται συχνά χειρονακτικά (συμπληρώνοντας έντυπα) και με υποκειμενικά κριτήρια
(π.χ. η απόδοση των εργαζομένων και του εξοπλισμού) με αποτέλεσμα πολλές
πληροφορίες να «φιλτράρονται» υποκειμενικά, με μη ελεγχόμενα κριτήρια, πριν από
την επεξεργασία τους.
•

Η παράθεση πληροφοριών δεν συνεπάγεται πάντα την πληροφόρηση ή

των κατανόηση και αξιοποίηση του μηνύματος όταν αποδέκτης είναι ο άνθρωπος,
καθώς άτομο με άτομο διαφέρει, βιολογικά, γνωσιολογικά και συναισθηματικά.

3.8.1

Ροή πληροφοριών
Αναφορικά με τη ροή πληροφοριών, αυτή εκτείνεται από το περιβάλλον της

εταιρίας και του έργου μέχρι το εσωτερικό της εταιρίας και του έργου. Οι
πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να μεταφέρονται προφορικά ή σε κάποιον φορέα
(έντυπο, δισκέτα, κ.λ.π.), ρέουν προς όλες τις κατευθύνσεις οριζόντια και κάθετα (σε
σχέση με την οργανωτική ιεραρχία). Οι κατερχόμενες πληροφορίες κατευθύνονται
προς τους υφιστάμενους και περιέχουν, είτε εντολές προς εκτέλεση, είτε απλή
ενημέρωση,

είτε

πρότυπα

μεθόδων

ελέγχου.

Οι

ανερχόμενες

πληροφορίες

κατευθύνονται προς τους προϊστάμενους και περιέχουν στοιχεία πορείας του έργου.
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Οι οριζόντια κινούμενες πληροφορίες αποτελούν πρώτη ύλη για διαπραγματεύσεις,
συμφωνϊες ή ενημέρωση για τη βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκομένων στο
έργο ισοεπίπεδων στην ιεραρχία υπευθύνων.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες

θα πρέπει να είναι ελεγμένες, σαφείς και εκφρασμένες στη γλώσσα του αποδέκτη
τους ώστε να μπορούν ν' αξιοποιηθούν κατάλληλα. Η ροή των πληροφοριών μπορεί
να είναι συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Project Manager, για
παράδειγμα, μπορεί να ενημερώνεται και να ενημερώνει καθημερινά για την πορεία
του έργου, αλλά μπορεί και να ορίσει τακτές ημερομηνίες γι' αυτήν την ενημέρωση ή
να συνδυάσει και τους δύο τρόπους παράλληλα. Οι βασικότεροι συμβατικοί φορείς
πληροφοριών που εμφανίζονται στην ανάπτυξη ενός έργου είναι:

V

Έντυπα συλλογής πληροφοριών

>

Σχέδια, ιστογράμματα

>

Ημερολόγια (calendars)

>

Κατάλογοι, πίνακες στοιχείων του δικτύου (Network elements lists)

>

Το διάγραμμα GANTT. Αποτελεί μια μορφή γραφικής αναπαράστασης

ενός χρονοδιαγράμματος. Στον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος του GANTT
σχεδιάζεται η χρονική κλίμακα του έργου (σε μέρες, εβδομάδες ή μήνες) και στον
κάθετο άξονα τοποθετούνται ιεραρχημένες οι επί μέρους εργασίες του έργου, από τα
κάτω προς τα πάνω και από την πρώτη προς την τελευταία. Για κάθε φάση
σχεδιάζεται οριζόντια, μια ράβδος συμπαγής με μήκος ίσο με την προβλεπόμενη
χρονική διάρκεια της φάσης και από κάτω ακριβώς μια ράβδος κενή η οποία θα
συμπληρώνεται κατά την εξέλιξη του έργου. Το διάγραμμα αυτό το χρειάζονται όλοι
οι εμπλεκόμενοι στο έργο, δηλαδή: Ο Project Manager, οι υπεργολάβοι, για την
πρόβλεψη των υποχρεώσεων τους, ορισμένοι

προμηθευτές, για την έγκαιρη

προετοιμασία και παράδοση των υλικών τους, οι προϊστάμενοι των εργοταξίων, για
να γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες θα γίνουν και

πότε, ο υπεύθυνος του

προϋπολογισμού, για τις εκτιμήσεις του κόστους κάθε φάσης του έργου κ.ο.κ. [28].
Η ουσιαστική προσφορά του διαγράμματος GANTT περιορίζεται στις αρχικές
φάσεις του έργου αποτελώντας ένα μέσο για την προοπτική θεώρησή του όμως δεν
μπορεί να υποστηρίξει φάσεις πολύπλοκες και λεπτομερείς, αφού δεν απεικονίζει τις
σχέσεις και εξαρτήσεις των διαφόρων φάσεων ούτε την καθοριστική σημασία που
έχουν κάποιες από αυτές στην υλοποίηση του έργου, δεν παρουσιάζει την επίδραση
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μιας καθυστέρησης ή επίσπευσης σε κάποια φάση, πολύ δε περισσότερο αν
αναφέρεται

στην

δραστηριοτήτων,

έναρξη
δεν

του

δείχνει

έργου,
το

δεν

ποσοστό

απεικονίζει
της

το

έργο

συνολικής

σαν

δίκτυο

εργασίας

που

αντιπροσωπεύει κάθε επί μέρους εργασία του έργου και τέλος όταν οι μεταβολές
καταχωρούνται στο διάγραμμα έχουν περιορισμένη αξία στην πρόβλεψη.
Ο Project Manager από την πλευρά του οφείλει να ξεκαθαρίσει, πριν ακόμη
την έναρξη του σχεδιασμού, τα ακόλουθα ζητήματα:
■

Ποιες πληροφορίες χρειάζεται

■

Ποιες πληροφορίες διαθέτει ο ίδιος

■

Ποιες πληροφορίες θα συλλέξει από άλλους και ποιοι τις διαθέτουν

■

Ποιος μπορεί και θέλει να παρέχει πληροφορίες

■

Ποιες είναι οι δυνατές διαδικασίες συλλογής πληροφοριών

■

Ποιες είναι οι δυνατές διαδικασίες συλλογής πληροφοριών

■

Ποιοι μπορούν να μετέχουν σε συσκέψεις

■

Πότε και που μπορούν να γίνονται συσκέψεις και συναντήσεις.

Η ακολουθητέα πολιτική, από τον Project Manager, στο θέμα της συλλογής
των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από τις ακόλουθες
προσεγγίσεις:
>

Ηγετική προσέγγιση. Ο Project Manager, συγκεντρώνει πληροφορίες

από άλλους σε ανεπίσημη βάση και σχεδιάζει το έργο καθορίζοντας φάσεις,
δραστηριότητες,
προγραμματισμό,

γεγονότα,
στον

περιοριστικές ημερομηνίες,

προγραμματισμό των

πόρων

προχωρεί
και την

στο χρονικό

κατάρτιση του

Προϋπολογισμού μόνος του χωρίς υπεύθυνη συμμετοχή άλλου ατόμου. Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται ο απολύτως υπεύθυνος του αποτελέσματος του έργου.
>

Συμβουλευτική Προσέγγιση. Στην περίπτωση αυτή ο σχεδιασμός του

έργου θα γίνει από εξωτερικό σύμβουλο αφού αυτός συζητάει με άτομα - κλειδιά του
έργου.
>

Επιλεκτική

προσέγγιση.

Ο

Project

Manager

συνεργάζεται

με

περιορισμένο αριθμό επιλεγμένων ατόμων (εκείνα κυρίως που λαμβάνουν αποφάσεις
σε

κρίσιμα

σημεία

του

έργου)

τα

οποία

και

αναλαμβάνουν

συγκεκριμένες

υποχρεώσεις και ευθύνες τομέων του σχεδιασμού. Με βάση τις πληροφορίες που
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συγκεντρώνονται, από τη συνεργασία αυτή, ο Project Manager διαμορφώνει τον
τελικό σχεδίασμά του έργου.
V

Συμμετοχική προσέγγιση. Η μόνη διαφορά της από την επιλεκτική

συνϊσταται στον αριθμό των συμμετεχόντων που τώρα είναι αρκετά μεγαλύτερος.
Συμμετέχουν στελέχη του έργου ακόμη και δεύτερου ή και τρίτου επιπέδου
(μηχανικοί, εργολάβοι, προϊστάμενοι εργοταξίων κ.λ.π.)
Τέλος, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και την ομοιογενή παρουσίαση των
στοιχείων του έργου, οι βασικότερες πληροφορίες που το αφορούν κωδικοποιούνται.
Καλό θα ήταν να υπάρχει ενιαίος τρόπος κωδικοποίησης για όλα τα έργα. Οι κύριες
πληροφορίες που κωδικοποιούνται είναι:
α) Το έργο (Κωδικός έργου).
β) Οι φάσεις και δραστηριότητες του έργου (Κωδικός φάσης, κωδικός
δραστηριότητας - λεπτομέρειες στο επόμενο Κεφάλαιο).
γ) Οι εργαζόμενοι και οι ειδικότητάς τους (κωδικός εργαζόμενου, κωδικός
ειδικότητας).
δ) Οι υπεργολάβοι (κωδικός υπεργολάβου).
ε) Τα υλικά (κωδικός υλικού).
στ) Οι φορείς πληροφοριών (έντυπα, αρχεία, φάκελοι κ.λ.π)
ζ) Οι διαδικασίες (παραλαβή υλικών, μεταβολές κ.λ.π)
η) Οι τύποι του μηχανικού εξοπλισμού (κωδικός μηχανήματος).

3.9 Πληροφοριακά συστήματα έργου και επιχείρησης
Η αποτελεσματικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, για την
εργολήπτρια εταιρία, αυξάνει εφόσον το Σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο με το
Πληροφοριακό Σύστημα της εταιρίας, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση του
κάθε έργου σαν μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. Ταυτόχρονα,
όμως επιτυγχάνεται και η καλύτερη τροφοδοσία του Συστήματος του έργου με
πληροφορίες που παρέχονται έγκαιρα και έγκυρα από τα αρμόδια τμήματα της
εταιρίας περιορίζοντας έτσι τη γραφειοκρατία, την υποκειμενική παρέμβαση, και τον
κίνδυνο λαθών.
Το σύστημα διοίκησης έργων συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και επιμερίζει προς κάθε
έργο τις κατερχόμενες πληροφορίες, συντηρεί τα αρχεία των διάφορων έργων
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(εκτελούμενων, εκτελεσθέντων και προγραμματισμένων να εκτελεσθούν), επιμελείται
της κατανομής των διατιθέμενων πόρων ανά έργο, και τέλος συντονίζει τη λειτουργία
των λοιπών τμημάτων της εταιρίας στην κατεύθυνση των απαιτήσεων των έργων.
Η επικοινωνία του Λογιστηρίου (Accounting) με το Σύστημα Διοίκησης Έργων
επιτρέπει την άρτια οικονομική παρακολούθηση του έργου και συνάδει, ώστε ο
καταμερισμός των οικονομικών μεγεθών να γίνεται κατά κέντρο κόστους του έργου
αλλά και της επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και του έργου και
της επιχείρησης γενικότερα.
Η σύνδεση της Διοίκησης Πόρων με το Σύστημα Διοίκησης έργων επιτρέπει
την αξιολόγηση του βαθμού αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού
και των υλικών για κάθε έργο.
Η διασύνδεση της Διοίκησης Προμηθειών με το Σύστημα Διοίκησης έργων δίνει
τη

δυνατότητα

προγραμματισμού

των δραστηριοτήτων

προμηθειών

και

του

χρονοδιαγράμματος παραλαβής υλικών στη φάση του προγραμματισμού του έργου,
επαλήθευσης των προβλεφθεισών ημερομηνιών και των ποσοτήτων παραλαβής
υλικών κατά τη φάσης της υλοποίησης του έργου και αξιοποίησης των υπολοίπων
των υλικών από ένα έργο σε κάποιο άλλο.
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Διοίκησης Αποθηκών και Συστήματος
Διοίκησης έργων επιτρέπει τον συγχρονισμό της διάθεσης των αποθηκευμένων
υλικών και των απαιτήσεων του έργου στη φάση του προγραμματισμού και την
επιλογή ανάμεσα στη διάθεση των υλικών για ένα συγκεκριμένο έργο, απευθείας από
τον προμηθευτή ή μέσω αποθήκης ανάλογα με τις χρονικές και κοστολογικές
απαιτήσεις του έργου στη φάση της υλοποίησης.
Η

επικοινωνία

Διοίκησης Παραγωγής και Συστήματος Διοίκησης έργων

αναφέρεται στην ανάγκη ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργασιών κάθε έργου. Ο
ρόλος της είναι ο συγχρονισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των εργασιών
κάθε δραστηριότητας του έργου κατά το Σχεδίασμά - Προγραμματισμό, ο έλεγχος
της ροής των εργασιών σύμφωνα με τις προβλέψεις κατά την υλοποίηση και η άμεση
εκτίμηση της συνολικής εξέλιξης του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του
έργου.
Η σύνδεση της Διοίκησης του Συστήματος Διαμόρφωσης με το Σύστημα
Διοίκησης

έργων

εξυπηρετεί

τη

γραφειοκρατική
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υποστήριξη

του

έργου

με

πληροφορίες που αφοροϋν την προετοιμασία και παραγωγή εγγράφων (σχέδια,
μελέτες κ.λ.π) και τις κατάλληλες ημερομηνίες στις οποίες τα απαιτούμενα έγγραφα
θα πρέπει να είναι έτοιμα.

3.10 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ένας από τους κύριους στόχους της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων θα
πρέπει να είναι η επιτυχία της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των προσόντων των
ατόμων στην επιχείρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με την παρακίνηση των
εργαζομένων, είτε με τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος ώστε να ενθαρρύνεται η
παρακίνηση και να διευκολύνεται η αξιοποίηση των προσόντων τους. Η δημιουργία
αυτού του θετικού κλίματος έχει σαν σημείο εκκίνησης συνήθως την κορυφή της
ιεραρχίας και επηρεάζει αλυσιδωτά τη συμπεριφορά και τη στάση του προσωπικού.
Η φιλοσοφία της παραδοσιακής διοίκησης, που ρίχνει το βάρος της μόνο στην
οικονομική παρακίνηση και διευθύνει το προσωπικό με συνεχή έλεγχο, μπορεί να
δώσει αποτελέσματα μόνο σε επιχειρήσεις που η εργασία είναι κατά το μεγαλύτερο
μέρος επαναλαμβανόμενη (π.χ. βιομηχανία). Αντίθετα, σε συνθήκες ποικίλης εργασίας
έχει καλύτερα αποτελέσματα το σύστημα «παρακίνησης σε συνεργασία» που
προτείνει ο Likert. Στην περίπτωση αυτή δίνεται έμφαση στις ανάγκες ικανοποίησης
του

«εγώ»

του

εργαζόμενου

μέσω

της

αυτοπραγμάτωσης,

αυτενέργειας,

δημιουργικότητας, υπευθυνότητας, αυτοελέγχου, της δέσμευσης σε στόχους και την
ικανοποίηση για την επίτευξή τους.
Η επιτυχημένη Διοίκηση επικεντρώνεται στον εργαζόμενο και παρουσιάζει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά [28]:

s

Δίνει προτεραιότητα στη θετική στάση των εργαζομένων προς όλες τις

πλευρές της εργασίας. Αυτή η θετική στάση είναι στάση ταύτισης με την εταιρία και
τους στόχους της.

s

Καλλιεργεί

κλίμα συνεργασίας και

όλες τις κύριες παρακινητικές

δυνάμεις ώστε να δίνεται η ευκαιρία να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εργαζομένων.
^

Οργανώνει έτσι την επιχείρηση ώστε να λειτουργεί σαν ένα κοινωνικό

σύστημα με συνδεόμενες μεταξύ τους ομάδες εργασίας.

s

Χρησιμοποιεί την αξιολόγηση της λειτουργίας της εταιρίας, κυρίως για

αυτοκατεύθυνση παρά για έλεγχο «από τα πάνω»
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s

Κάνει ευρεία τη χρήση της συμμετοχής των εργαζομένων στις διάφορες

πλευρές της εργασίας.

s

Χρησιμοποιεί τα μέσα της κλασσικής διοίκησης, για να προάγει την

παρακίνηση και όχι για να ελέγξει σαν εξουσία.
Η σύγχρονη αντίληψη διοίκησης έχει επιφέρει δομικές αλλαγές στις εταιρίες
στα εξής σημεία:
ν'

Μεταφορά πολλών αποφάσεων στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας,

ν'

Κατάργηση της δομής «σε σειρά του προσωπικού και δημιουργία

«δικτύων» επιμερισμού της ευθύνης.
ν'

Δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών

ν'

Συντόμευση, απλούστευση και ανάπτυξη της οριζόντιας επικοινωνίας,

ν'

Δημιουργία κάποιου τύπου εσωτερικού οργάνου για την ανακάλυψη και

αντιμετώπιση αντιθέσεων και αναταραχών μόλις εμφανίζονται.
Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή των εργαζομένων σε μερικούς στόχους και
αποφάσεις των επιχειρήσεων δείχνει να επιτυγχάνει τα ακόλουθα αποτελέσματα [28]:
ν'

Αύξηση παραγωγής και ποιότητας,

ν'

Μείωση παραιτήσεων, απουσιών και καθυστερήσεων,

ν'

Μείωση παραπόνων και καλύτερες σχέσεις διοίκησης - υφισταμένων,

ν'

Αύξηση της αποδοχής των αλλαγών μέσα στις επιχειρήσεις,

ν'

Μεγαλύτερη άνεση στη διοίκηση των υφιστάμενων,

ν'

Βελτίωση της ποιότητας αποφάσεων της διοίκησης.

Για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη ζωή της επιχείρησης πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 1. Διαφορές στη προσωπικότητα των
εργαζομένων. Άλλοι προτιμούν να εργάζονται κάτω από συνεχείς οδηγίες που τους
εξασφαλίζουν

βεβαιότητα

(εκτελεστικό

προφίλ)

και

άλλοι

είναι

έτοιμοι

για

πρωτοβουλίες και δημιουργία (διοικητικό προφίλ) & 2. εξωτερικοί παράγοντες όπως
το είδος εργασίας, ο διαθέσιμος χρόνος, ο οικονομικός παράγοντας, η σταθερότητα
στη σχέση προϊστάμενου - υφιστάμενου, η κατάλληλη επικοινωνία, τα προσόντα.
Η αξιολόγηση των προσωπικών χαρακτηριστικών κάθε εργαζομένου και η
αξιοποίησή τους σε ανάλογο τομέα εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που
επηρεάζει την απόδοση του στην εργασία του. Κύρια συστατικά μιας τέτοιας
αξιολόγησης είναι:
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■

Η ανθρώπινη κλίση ή το ταλέντο.

■

Η ηγετική φυσιογνωμία.

■

Η ικανότητα για επικοινωνία με το περιβάλλον.

■

Η εμφάνιση και η συνολική του μορφολογική παρουσία (έκφραση,

λέγειν)
Συχνά η διοίκηση καλείται ν' αντιμετωπίσει αντιθέσεις με τους εργαζόμενους
που πηγάζουν κύρια από τις ανάγκες τους. Αναμφίβολα τέτοιες αντιθέσεις (που
παίρνουν ορισμένες φορές και τη μορφή συγκρούσεων), επιφέρουν άλλοτε βελτίωση
στις αμοιβές και στις εργασιακές συνθήκες και άλλοτε μεγάλες ζημιές. Η δημιουργία
ενός υγιούς, ασφαλούς, αποδοτικού και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας έχει
άμεση επίπτωση στη βελτίωση της απόδοσης εργασίας και αποτελεί παράγοντα
εξοικονόμησης σημαντικού κόστους.
Ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του έργου είναι η πρωτογενής ομάδα που
αποτελείται από τον αντιπρόσωπο του εργοδότη, τους μελετητές / επιβλέποντες, τον
διευθύνοντα του εργοταξίου, τους κατασκευαστές / προμηθευτές και γενικά αυτούς
που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του έργου και συνεισφέρουν στην
ποιότητα

του

τελικού

αποτελέσματος.

Η

ανομοιογένεια

στη

σύνθεση

της

πρωτογενούς ομάδας του έργου, αποτελεί για τη διοίκηση του έργου ιδιαίτερο
μέλημα, που γίνεται πιο απαιτητικό λόγω του περιορισμένου χρόνου που υπάρχει για
την εναρμόνιση των μερών. Η μεθοδολογία του Project Management εφαρμόζει
ειδικές τεχνικές ενδυνάμωσης της ομάδας (Team Building, Project startup) και
πίνακες κατανομής αρμοδιοτήτων (Responsibility charts, Organizational Breakdown
Structures) που επιτυγχάνουν το συντονισμό και την επικέντρωση της ομάδας σε
έναν κοινό στόχο και την κατανομή των ευθυνών για τον προγραμματισμό,
συντονισμό, έλεγχο και επικοινωνία στα διάφορα μέλη της ομάδας. Παράλληλα
γίνεται αναγνώριση της δευτερογενούς ομάδας που ενώ δεν συμμετέχει ενεργά στην
εκτέλεση του έργου, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την έκβασή του (Stakeholder
Analysis), καθορίζοντας μία πολιτική για την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων που
προέρχονται από τις πράξεις (ή παραλείψεις) τους. Μέλη αυτής της ομάδας μπορεί να
είναι π.χ. σωματεία και κυβερνητικοί φορείς που δεν έχουν πάρει μέρος στο
σχεδίασμά, διευθυντικά στελέχη στην οργάνωση του κυρίου του έργου, περίοικοι
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κλπ. και η δράση τους μπορεί ακόμα και να σταματήσει εντελώς την ολοκλήρωση του
έργου, με δυσμενείς συνέπειες.
Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό των τεχνικών έργων είναι, ότι τα όρια μεταξύ
μελέτης και κατασκευής είναι ασαφή και αλληλοεπηρεαζόμενα και επομένως είναι
δυσχερής ο διαχωρισμός της ευθύνης για την τελική ποιότητα (ή έλλειψη ποιότητας)
μεταξύ μελετητών, επιβλεπόντων κατασκευαστών και προμηθευτών. Ενώ υπάρχουν
συγκεκριμένες φάσεις εξέλιξης του έργου που η καθεμία έχει τους δικούς της
διαχειριστές (Managers), εσωτερικούς πελάτες και συστήματα ποιότητας, εντούτοις
δεν υπάρχει κάποια οντότητα (φορέας ή φυσικό πρόσωπο) που να θεωρείται (ή να
αποδέχεται το ίδιο ότι θεωρείται) συνολικά υπεύθυνο για την τελική ποιότητα του
έργου. Η ιεραρχική πυραμίδα των παραγόντων που συμμετέχουν σε ένα έργο έχει
την εξής μορφή: Στην κορυφή της πυραμίδας ευρίσκεται ο κύριος του έργου, αλλά
αυτό αποτελεί απλούστευση της πραγματικότητας στις περιπτώσεις όπου η άποψη
του τελικού χρήστη (καταναλωτή) είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα του έργου.
Στη βάση αυτής της πυραμίδας τοποθετούνται οι υπεργολάβοι ή προμηθευτές, που
παράγουν έργο για λογαριασμό του γενικού εργολάβου που είναι και ο άμεσος
πελάτης τους. Το σύστημα ποιότητάς τους έχει στόχο την ικανοποίηση των
εκφρασμένων απαιτήσεων του γενικού εργολάβου σχετικά με το κόστος, την
ποιότητα και το χρόνο παράδοσης, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του κυρίου του
έργου, ή τη δυνατότητά τους να προσφέρουν βελτιωμένη ποιότητα (με διαφορετικό
κόστος ή χρόνο παράδοσης). Ο γενικός εργολάβος ευθύνεται από τη σύμβασή του
μόνο για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν εκφραστεί στα τεύχη της
σύμβασης από τους μελετητές. Συνήθως εκτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της
εργασίας του με υπεργολάβους, για να μειώσει την έκθεσή του σε επιχειρηματικούς
κινδύνους και αβεβαιότητες. Η μειωμένη όμως εκτέλεση πρωτογενούς εργασίας από
τον ίδιο το γενικό εργολάβο και ταυτόχρονα η προσπάθειά του για μείωση του
λειτουργικού του κόστους τον μετατρέπει σταδιακά σε επιθεωρητή ποιότητας, που
χωρίς να συμμετέχει ενεργά σε παραγωγικές διαδικασίες που έχουν επίπτωση στην
ποιότητα, απλά ελέγχει και παραλαμβάνει από τους υπεργολάβους του περατωμένα
τμήματα εργασιών. Την ίδια εργασία όμως, για λογαριασμό του κυρίου του έργου,
κάνει και ο επιβλέπων σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Αλλά και στις δύο
περιπτώσεις, δηλαδή της αυστηρότερης ή ελαστικότερης επίβλεψης, δεν είναι
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δύσκολο να αναγνωρισθεί ο πειρασμός του γενικού εργολάβου να υπαναχωρήσει από
τη θέση του ελεγκτή, αποδεχόμενος την κρίση του επιβλέποντος που είναι κατά τη
σύμβαση ο εκφραστής της ικανοποίησης του κυρίου του έργου. Τέλος ο επιβλέπων,
που είναι πολλές φορές και μελετητής ακόμα και εάν έχει την τεχνολογική εμπειρία
που έχουν οι υπεργολάβοι ή προμηθευτές με τα εξειδικευμένα συστήματα ποιότητας,
σπάνια αποδέχεται οικειοθελώς την τελική ευθύνη της ποιότητας του έργου, ή τις
επακόλουθες οικονομικές συνέπειες που είναι σε προφανή δυσαναλογία με την
αμοιβή του. Στην καλύτερη (ή χειρότερη) των περιπτώσεων είναι δυνατόν να
θεωρηθεί υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις του κατά την επίβλεψη και αποδοχή
εργασιών, που κρίνονται με βάση τα σχέδια και τις προδιαγραφές που εν πόση
περιπτώσει έχει ήδη αποδεχτεί και συμφωνήσει ο κύριος του έργου. Έτσι απλά και
σύντομα ο κύκλος εγκρίσεων και ευθυνών επιστρέφει στον κύριο του έργου, ο οποίος
εκτός των άλλων επέλεξε ο ίδιος τον γενικό εργολάβο, ενδεχομένως με πρωταρχικό
γνώμονα την οικονομικότητα της προσφοράς (συχνά ενάντια στη συμβουλή του
επιβλέποντος του) και επομένως συμμετέχει ηθικά στην πιθανή υποβάθμιση της
ποιότητας. Μέσα από τις λαβυρινθώδεις συμβασιακές σχέσεις είναι δύσκολο να βρεθεί
εκ των υστέρων ο μίτος της Αριάδνης, εκτός εάν έχει ληφθεί έγκαιρα πρόνοια για μία
συνολική ενορχήστρωση και συγκερασμό των διαφορετικών τάσεων και απόψεων
όλων των παραγόντων του έργου.

3.11 Οφέλη από τη σωστή Διοίκηση Έργου
Η ολοκληρωμένη άσκηση της Διοίκησης Έργου επιτρέπει στον Project Manager
να έχει οφέλη σε τέσσερα επίπεδα [27]:
α) Οργανωτικό - Διοικητικό
•

Τη δυνατότητα καθορισμού συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης και

υλοποίησης του έργου.
•

Την απαραίτητη οργανωτική υποδομή και τον αντίστοιχο μηχανισμό

Διοίκησης που απαιτεί το έργο.
•

Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον

περιορισμό των εργασιακών αντιθέσεων, αμφισβητήσεων και συγκρούσεων.
β) Τεχνικό
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•

Την αρτιότητα του σχεδιασμού - Προγραμματισμού σε σχέση με τις

υπάρχουσες δυνατότητες του εργολήπτη και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του έργου.
•

Την παρακολούθηση και έλεγχο της εξέλιξης του έργου διαθέτοντας την

απαραίτητη τεχνική πληροφοριακή υποδομή.
•

Τη συσσώρευση και εμπέδωση τεχνικής εμπειρίας από τα συνεργία,

ομάδες και την εταιρία γενικότερα.
γ) Οικονομικό
•

Τη δυνατότητα πρόβλεψης του κόστους του έργου ώστε να είναι

ελάχιστο, επωφελές για τον εργολήπτη και τον ιδιοκτήτη του και ανταγωνιστικό στην
αγορά
•

Την παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους του έργου κατά την

υλοποίησή του.
•

Τον έλεγχο των πληρωμών του προσωπικού και των αναδοχών.

•

Την καθιέρωση ανώτατων επιτρεπτών ορίων κόστους κατά περίπτωση.

•

Την παρακολούθηση της πορείας της χρηματοροής του έργου κατά την

υλοποίησή του.
δ) Τεχνολογικό
•

Τη δυνατότητα επιλογής της πιο επωφελούς τεχνολογίας για κάθε έργο.

•

Την

αξιοποίηση

κατά

τον

καλύτερο

τρόπο

της

διατιθέμενης

τεχνολογίας.
•

Την αξιολόγηση του εξοπλισμού.

Την αξιοποίηση, ιδιαίτερα, των δυνατοτήτων της Πληροφορικής.

3.12 Project Management στην κατασκευαστική βιομηχανία
Η κατασκευαστική βιομηχανία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαφέρει από τη
βιομηχανία συμβατικής μορφής, κυρίως λόγω της μοναδικότητας του κάθε προϊόντος
που παράγει, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα σε σχέση με αυτά που
παρουσιάζονται κατά την παραγωγή των συνηθισμένων βιομηχανικών προϊόντων.
Παράλληλα, τα τεχνικά έργα ως προϊόντα οφείλουν να υπακούουν στους γενικούς
κανόνες παραγωγής των λοιπών προϊόντων. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί επιπλέον
ότι, τα τεχνικά έργα είναι προϊόντα που έχουν ως αποδέκτες πολλούς χρήστες και
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εντέλει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την ίδια την κοινωνία ως σύνολο,
επομένως η απαίτηση για υψηλά επίπεδα ποιότητας σ' αυτά γίνεται επιτακτική.
Το σύστημα, το οποίο έχει την ευθύνη για την παραγωγή ενός τεχνικού έργου
οψείλει να συνδυάσει πολλές παραμέτρους και συγκεκριμένα το ίδιο το παραγόμενο
έργο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος,
το χρόνο παράδοσης, ο οποίος είναι επιθυμητό να είναι βραχύς, και τους πόρους, για
τους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται ορθολογική εκμετάλλευση. Ακόμη πρέπει να
ληφθεί υπόψη, ότι όλα αυτά αναπτύσσονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
έντονης ανταγωνιστικότητας, όπου οι μεταβολές των δεδομένων παρουσιάζουν
μεγάλη δυναμική. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι στην παραγωγή του κάθε τεχνικού έργου
υπεισέρχονται διάφορες παράμετροι που η καθεμία κινείται σε άλλη ανυσματική
κατεύθυνση και που γι αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ταυτοχρόνως για
όλες η επιθυμητή βελτιστοποίηση. Για τη σύνθεση όλων των παραμέτρων της
παραγωγής ενός τεχνικού έργου και για την εξασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος,
καθοριστικό ρόλο εκτός άλλων προϋποθέσεων και διαδικασιών παίζει η διοίκηση.
Είναι αναμφίβολα μεγάλη και σημαντική η προσπάθεια που γίνεται για την
ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών στον τομέα των τεχνικών έργων
στη

χώρα

μας

μέσω

της

θέσπισης

εξατομικευμένων

για

κάθε

επιχείρηση

προγραμμάτων ποιότητας και την εναρμόνισή τους με ένα διεθνές πρότυπο όπως
είναι το ISO 9000. Στην πράξη, όμως, δηλαδή στα εργοτάξια και στα γραφεία
μελετών, διαπιστώνονται συχνά περιπλοκές που δεν μπορεί να καλύψει ένα πρότυπο
από μόνο του. Πέρα από το Σύστημα Ποιότητας, θεωρείται απαραίτητο να
επιστρατευθούν και άλλες τεχνικές που επικεντρώνουν την προσοχή τους στο
γενικότερο πλαίσιο που περιβάλλει ένα έργο και στη στρατηγική που πρέπει να
εφαρμοσθεί για την επίτευξη των γενικευμένων στόχων. To Project Management (
Διοίκηση Έργου ) προτείνει παρόμοιες τεχνικές που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές
στα τεχνικά έργα.
Η ποιότητα ενός τεχνικού έργου ως πολυδιάστατο μέγεθος περιλαμβάνει τόσο
τα τεχνικά, όσο και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένων
ενδεχομένως και παραμέτρων όπως ο χρόνος αποπεράτωσης, το κόστος κατασκευής,
το κόστος λειτουργίας, οι δαπάνες συντήρησης κλπ. Η ταυτόχρονη ικανοποίηση όλων
των στόχων είναι, όπως ήδη ελέχθη, αδύνατη, διότι πολλοί από αυτούς τους στόχους
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είναι σε κάποιο βαθμό αμοιβαία ανταγωνιστικοί, όπως π.χ. το κόστος κατασκευής και
ο βαθμός ανέσεως σε σχέση με την αύξηση της ποιότητας στο σχεδίασμά. Η
αναζήτηση της βέλτιστης λύσης δεν είναι εύκολη, εφόσον η επιλογή του επιθυμητού
επιπέδου σχεδιασμού γίνεται πρακτικά από τον μελετητή, ενώ το κόστος για την
υλοποίηση αυτών των επιλογών, δεν είναι πάντα γνωστό κατά τη φάση του
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, και επιβαρύνει τον κατασκευαστή ή τον κύριο
του έργου ανάλογα με την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Κατά
ανάλογο

τρόπο

ο

χρόνος

αποπεράτωσης

επηρεάζει

αντίστροφα

το

κόστος

κατασκευής ενός έργου από το όφελος από την εκμετάλλευση από τη χρήση. Είναι
χαρακτηριστικό, ότι ενώ η μείωση του χρόνου αποπεράτωσης είναι πιθανά επιθυμητή
για τον κύριο του έργου, πιθανά να επιφέρει αύξηση του κόστους κατασκευής στον
κατασκευαστή που ενδεχομένως θα μετακυλισθεί στον κύριο του έργου ως πρόσθετο
κόστος κατά τη διαμόρφωση της τιμής προσφοράς του κατασκευαστή. Επιπλέον,
προσπάθειες για τη μείωση του χρόνου κατασκευής είναι ενδεχόμενο να έχουν
αρνητική επίδραση στους μελετητές που πρέπει να επιταχύνουν τις εργασίες τους με
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα σχεδιασμού ή στη διεξαγωγή των
ελέγχων παραλαβής, που είναι σε τελική ανάλυση σε βάρος της γενικευμένης
ποιότητας του έργου.
Από τα ανωτέρω παραδείγματα είναι εμφανής η αδυναμία για τον εκ των
προτέρων καθορισμό μιας ενιαίας για όλα τα έργα ιεράρχησης στις πολλαπλές και
ανταγωνιστικές εκφάνσεις της γενικευμένης ποιότητας, που μεταβάλλονται ανάλογα
με την οπτική γωνία του αναλυτή. Η αδυναμία αυτή ενισχύεται από την παραγωγική
διαδικασία που ακολουθεί ένα έργο από τη γένεσή του μέχρι την ολοκλήρωσή του και
που κατά τις διαφορετικές φάσεις του, το διαχειρίζονται ομάδες ανθρώπων με
διαφορετική κουλτούρα, οργάνωση και στόχους .
Η φιλοσοφία του Project Management αναγνωρίζει, ότι κάθε έργο είναι
διαφορετικό με ιδιαιτερότητες στους επιμέρους στόχους και στα κριτήρια επιτυχίας
που δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ των προτέρων σε ένα γενικό μοντέλο
ποιότητας και προτείνει την υιοθέτηση μίας στρατηγικής με ενδιάμεσους στόχους και
συχνές ανασκοπήσεις για την αξιολόγηση της σύγκλισης προς τις απαιτήσεις και το
σκοπό του έργου. Αναγνωρίζει επίσης, ότι το ανθρώπινο δυναμικό έχει σημαντική
επίπτωση στην ποιότητα, όχι μόνο εξαιτίας των ικανοτήτων του ή της εκπαίδευσής
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του, αλλά από το γεγονός ότι έχει μία διαφορετική οπτική γωνία και διαφορετικούς
υποκειμενικούς στόχους.

3.13 MS PROJECT
To MS PROJECT είναι ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα προγράμματα
δημιουργίας χρονοδιαγραμμάτων εργασιών, που κυκλοφορούν αυτή την στιγμή στο
εμπόριο. Περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Τα βασικά της εφαρμογής, πως στήνεται
ένα νέο Project, εισαγωγή καθηκόντων, ανάθεση πόρων, εισαγωγή πληροφοριών
κόστους, χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειές του, πραγματική πρόοδος των
εργασιών και τέλος κατανομή των πληροφοριών του σχεδίου on-line
To MS PROJECT χρησιμοποιείται από διαχειριστές έργων οι οποίοι χρειάζονται
ένα εργαλείο επιφάνειας εργασίας για την ανεξάρτητη διαχείριση των έργων τους,
αλλά δεν απαιτούν ισχυρό συντονισμό με άλλους διαχειριστές έργων ή τη
δυνατότητα για διαχείριση πόρων από έναν κεντρικό χώρο αποθήκευσης. To MS
PROJECT σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ικανότητα για πιο αποτελεσματική και
περιεκτική οργάνωση και επικοινωνία μέσω οικείων και εύχρηστων εργαλείων. Με το
πέρασμα του χρόνου, το MS PROJECT έγινε ένα κορυφαίο εργαλείο διαχείρισης
έργων για ανθρώπους που θέλουν να εντυπωσιάζουν με την εργασία τους, έχοντας
την ικανότητα να προγραμματίζουν, να διαχειρίζονται και να μεταδίδουν καλύτερα τις
πληροφορίες των έργων τους.
Το εν λόγω λογισμικό βοηθά να οργανωθούν καλύτερα η εργασία και τα
άτομα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έργα

παραδίδονται έγκαιρα

και εντός

προϋπολογισμού. Με το MS PROJECT οργανώνεται η εργασία πιο αποτελεσματικά με
μεγάλη ισχύ προγραμματισμού και ισχυρές δυνατότητες, παρακολουθούνται και
αξιολογούνται η επίδραση των αλλαγών προγραμματισμού και πόρων στο συνολικό
σχεδίασμά έργων, εμφανίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες έργων που πρέπει να
αναθεωρηθούν, γίνεται εστίαση σε σημαντικές πληροφορίες με φίλτρα και ομάδες.
Εκτός των άλλων το MS PROJECT βελτιώνει την παραγωγικότητα και την
αποτελεσματικότητά του χρήστη, βοηθώντας τον να μάθει και να εφαρμόσει εύκολα
πρακτικές διαχείρισης έργων. Με το MS PROJECT [34] είναι εφικτό να:
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•

Ξεκινήσει κανείς γρήγορα με εργαλεία τα οποία βοηθούν στη μεθοδολογία

διαχείρισης έργων ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει χρονοδιαγράμματα και να
διαχειριστεί πόρους με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
•

Αποκτηθεί πρόσβαση σε ηλεκτρονική βοήθεια και εκπαίδευση για σχετική

και ενημερωμένη υποστήριξη και βοήθεια.
•

Ληφθεί ένα πρότυπο από τη Συλλογή προτύπων αντί να ξεκινήσει κανείς

ένα έργο από το μηδέν.
•

Χρησιμοποιηθούν οικεία εργαλεία για πιο σύνθετη και εντυπωσιακή εργασία

χωρίς να απαιτείται εκτενή εκπαίδευση.
•

Εξοικονομηθεί χρόνος μετακινώντας εύκολα τις πληροφορίες έργων μεταξύ

του MS PROJECT και άλλων προγραμμάτων του Office όπως το Excel.

3.13.1

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του MS PROJECT

Το πακέτο αυτό

παρέχει ισχυρά εργαλεία διαχείρισης έργων με το σωστό

συνδυασμό ευκολίας στη χρήση, ισχύος και ευελιξίας, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε
χρήστης να διαχειρίζεται σωστά τα έργα του από τον υπολογιστή. Οι κυριότεροι λόγοι
χρήσης [34] του MS PROJECT είναι οι εξής:
1. Ρεαλιστική εκτίμηση και προγραμματισμός
Οι ρεαλιστικές προσδοκίες από τις ομάδες του έργου, τη διοίκηση και τους
πελάτες εξαρτώνται συχνά από το πόσο καλά εκτιμώνται τα χρονοδιαγράμματα, οι
ανάγκες σε πόρους και ο προϋπολογισμός. To MS PROJECT δεν επιτρέπει απλώς τη
διαχείριση της διαδικασίας δημιουργίας λωρίδων χρόνου και εκτίμησης κόστους, αλλά
επιπλέον διευκολύνει προκειμένου να κατανοηθούν ο τρόπος με τον οποίο οι αλλαγές
ή οι καθυστερήσεις ορισμένων εργασιών επηρεάζουν το έργο στο σύνολό του.
2. Καθοδήγηση προγραμματισμού και διαχείρισης
Ο

"Οδηγός

έργου",

ένα

αλληλεπιδραστικό

και

αναλυτικό

βοήθημα

προγραμματισμού, βοηθά στη γρήγορη εκμάθηση της διαδικασίας διαχείρισης έργων.
Με τον

"Οδηγό

έργου"

μπορούν

εύκολα

να

δημιουργηθούν νέα

έργα, να

διαχειρισθούν εργασίες και πόροι, να παρακολουθούνται χρονοδιαγράμματα και να
συντάσσονται αναφορές με τις πληροφορίες έργων.
3. Έγκαιρη δημιουργία αναφορών και παρακολούθηση έργων
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Επιλέγοντας από τη λίστα κάποια από τις έτοιμες αναφορές με δυνατότητα
προσαρμογής, βελτιώνονται η ακρίβεια και ο απαιτούμενος χρόνος για τη σύνταξη
των απαιτούμενων αναφορών του κάθε έργου. Με τη δημιουργία σαφών αναφορών,
ενημερώνονται καλύτερα η ομάδα εργασίας και η διοίκηση για την κατάσταση του
έργου, ενώ παράλληλα παρακολουθείται η απόδοση του έργου μέσω υπολογισμών
τιμής, κρίσιμης διαδρομής και πολλών γραμμών βάσης.
4. Καλύτερη ανάθεση πόρων
Με το MS PROJECT μπορούν εύκολα να ανατίθενται πόροι σε εργασίες και να
ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ανατεθούν, ώστε να επιλύονται τυχόν διενέξεις
και υπέρ-αναθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάται πολύ μεγαλύτερος έλεγχος και
ευελιξία στη διαχείριση των πόρων, των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και του
κόστους.
5. Αποτελεσματική παρουσίαση των πληροφοριών των έργων
Οι διαχειριστές έργων μπορούν γρήγορα και εύκολα να παρουσιάζουν
πληροφορίες σε διάφορες μορφές. Μέσω ενός νέου οδηγού, μπορούν εύκολα να
μορφοποιούνται και να εκτυπώνονται χρονοδιαγράμματα μίας σελίδας. Μπορούν
επίσης εύκολα να εξάγονται τα δεδομένα έργου στο Microsoft Word για επίσημα
έγγραφα, στο Microsoft Excel για προσαρμοσμένα γραφήματα ή υπολογιστικά φύλλα,
στο Microsoft PowerPoint® για γλαφυρές παρουσιάσεις ή στο Microsoft Visio® για
διαγράμματα.
6. Ομαλή ενσωμάτωση δεδομένων
To MS PROJECT ενσωματώνεται ομαλά με άλλα προγράμματα του Συστήματος
του Microsoft Office. Με το πάτημα μερικών πλήκτρων, μπορούν να μετατραπούν
υπάρχουσες λίστες εργασιών σε σχέδια έργων στο Microsoft Office Excel και στο
Microsoft Office Outlook®. Μπορούν επίσης να προστεθούν πόροι σε έργα από την
υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory® ή από το Βιβλίο διευθύνσεων του
Microsoft Exchange Server.
7. Βελτιωμένη ευκολία χρήσης
Ένα βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη, συμβατό με τις εκδόσεις του
Microsoft Office, καθιστά ευκολότερη την εκμάθηση του MS PROJECT και την
πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται. Οι διαισθητικές γραμμές εργαλείων, τα
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μενού και άλλες δυνατότητες επιτρέπουν τη γρήγορη εκμάθηση των βασικών αρχών
διαχείρισης έργου ακόμη και αν χρησιμοποιείται το Project Standard για πρώτη φορά.
8. Άμεση βοήθεια
To MS PROJECT παρέχει μεγάλη βοήθεια τόσο σε αρχάριους όσο και σε
προχωρημένους χρήστες. To MS PROJECT περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό
αναζήτησης βοήθειας, έξυπνες ετικέτες και οδηγούς και, εάν υπάρχει διαθέσιμη
σύνδεση στο Internet, διαθέτει επίσης ηλεκτρονική

πρόσβαση σε σεμινάρια

εκπαίδευσης, πρότυπα, άρθρα και πολλά άλλα.
9. Απλή προσαρμογή
Μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων με δυνατότητα προσαρμογής επιτρέπει να
προσαρμόζεται το MS PROJECT στις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου επιλέγοντας
από μια λίστα πεδίων προσαρμοσμένης εμφάνισης που ενσωματώνονται στο
χρονοδιάγραμμα του έργου σας. Μπορούν επίσης να τροποποιηθούν γραμμές
εργαλείων, τύποι, δείκτες με γραφικά και αναφορές. Για πρόσθετη ευελιξία, η μορφή
αρχείου XML (Extensible Markup Language),

η

Microsoft Visual

Basic® for

Applications (VBA) και τα πρόσθετα COM (Component Object Model) διευκολύνουν
την κοινή χρήση δεδομένων και τη δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων.
10. Ευρύ φάσμα χρηστών και υπηρεσιών παροχής λύσεων.
To Microsoft Office Project διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χρηστών και εκατοντάδες
ανεξάρτητες

υπηρεσίες

παροχής

υψηλής

ποιότητας

που

ειδικεύονται

σε

προσαρμοσμένες λύσεις, πρόσθετα, παροχή συμβουλών και επιτόπια εκπαίδευση.
Μέσω των ομάδων χρηστών και των υπηρεσιών παροχής λύσεων, μπορεί να
αξιοποιηθεί πλήρως η επένδυσή σας στο MS PROJECT.

3.13.2

Παράθυρο και απόψεις του MS PROJECT

Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα στην οθόνη εμφανίζονται δύο παράθυρα, το ένα
μέσα στο άλλο. Το μεγαλύτερο από τα δύο, που καλείται παράθυρο εφαρμογής,
γεμίζει όλη την οθόνη. Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το MS PROJECT. To
μικρότερο παράθυρο, που καλείται παράθυρο έργου, εφαρμόζει μέσα στο παράθυρο
εφαρμογής και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την επεξεργασία των έργων.
To MS PROJECT χρησιμοποιεί το γραφικό περιβάλλον των Windows για την
εισαγωγή των δεδομένων του έργου. Μέσα στο παράθυρο του έργου οι πληροφορίες

- 104 -

αυτές παρουσιάζονται σε απόψεις. Κάθε άποψη παριστά πληροφορίες έργου με
διαφορετικό τρόπο. Π.χ. η άποψη διαγράμματος Gantt παριστά συσχετίσεις χρόνου,
ενώ η άποψη του διαγράμματος Pert δείχνει συσχετίσεις εργασιών. Οι περισσότερες
απόψεις μπορούν να εκτυπωθούν, αλλά υπάρχουν επιπλέον και οι διάφορες
αναφορές, οι οποίες παρέχουν έναν καλύτερο τρόπο παροχής εκτυπωμένων
πληροφοριών για τα έργα [34].
Η εξ ορισμού άποψη για το πρόγραμμα είναι η άποψη διαγράμματος Gantt. Το
διάγραμμα αυτό δείχνει δραστηριότητες σε έναν πίνακα και σε μια σειρά ράβδων. Οι
ράβδοι αυτές δείχνουν συσχετίσεις εργασιών με τις σχετικές τους θέσεις, διάρκεια
δραστηριοτήτων με τα

μήκη των ράβδων,

καθώς και άλλα χαρακτηριστικά

δραστηριοτήτων με ιδιότητες, όπως είναι το χρώμα και το σχήμα των ράβδων. Βέλη
ανάμεσα στις ράβδους δηλώνουν συσχετίσεις εργασιών. Πολλές φορές είναι χρήσιμο
να χωρισθεί η οθόνη σε δύο τμήματα, που το καθένα από αυτά καλείται τομέας.

3.13.3

Εισαγωγή βασικών στοιχείων του έργου

Η σειρά με την οποία εισάγονται οι πληροφορίες στο έργο δεν έχει καμία
σημασία. Είναι όμως λογικό ένα έργο να αρχίσει με την εισαγωγή γενικών
πληροφοριών. Με την επιλογή « File, Summary Info» εμφανίζεται μία θυρίδα
διαλόγου, όπου μπορεί να εισαχθεί ο τίτλος του έργου, η ημερομηνία έναρξης, το
όνομα του υπευθύνου και διάφορες άλλες πληροφορίες.
Το επόμενο βήμα κατά τον προγραμματισμό ενός έργου είναι η εισαγωγή των
δραστηριοτήτων από τις οποίες αποτελείται. Επειδή η τροποποίηση, προσθήκη ή
διαγραφή εργασιών είναι απλή, δεν απαιτείται λεπτομερής γνώση όλων των
δραστηριοτήτων του έργου από την αρχή. Τα ονόματα των δραστηριοτήτων
εισάγονται στο πεδίο «Task Name». Η διάρκεια των δραστηριοτήτων εισάγεται στο
πεδίο «Duration».

Οι

δραστηριότητες μπορούν να

εκτελεστούν διαδοχικά

ή

ταυτόχρονα. Η χρονική στιγμή έναρξης μίας δραστηριότητας μπορεί να εξαρτάται
από το εάν μία άλλη έχει αρχίσει ή έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν τέσσερις τύποι
συσχετίσεων δραστηριοτήτων ( FS, FF, SS, SF, όπου F: finish και S:start), από τις
οποίες η πρώτη λήξης με έναρξη, είναι η συνηθέστερη και χρησιμοποιείται εξ ορισμού
από το πρόγραμμα.
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Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης δραστηριοτήτων κάτω από
συγκεντρωτικές δραστηριότητες, που θα περιγράφουν συνοπτικά την ομάδα ή το
αντίστοιχο τμήμα του έργου και με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιηθούν για την
περιγραφή πολλών επιπέδων λεπτομέρειας ενός περίπλοκου έργου. Με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μία περίληψη του έργου, ώστε να υπάρχει μία
συνοπτική εικόνα ή μία αναφορά. Ο σχεδιασμός του έργου μπορεί να γίνει είτε με
συγκεντρωτικές εργασίες και κατόπιν προσθήκη υποεργασιών, είτε εξαρχής με πλήρη
ανάλυση και κατόπιν ομαδοποίηση [34].

3.13.4

Ημερολόγια έργου και δυναμικού

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για το έργο σαν σύνολο και για ομάδες δυναμικού ή και μεμονωμένο
δυναμικό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση αντίστοιχων ημερολογίων. To MS
PROJECT χρησιμοποιεί τα ημερολόγια αυτά μαζί με πληροφορίες όπως συσχετίσεις
και διάρκεια δραστηριοτήτων για να υπολογίσει το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Υπάρχουν δύο τύποι ημερολογίων, τα βασικά και τα ημερολόγια δυναμικού (πόρων).
Απαιτούνται ένα βασικό για τον προσδιορισμό των εργάσιμων ημερών, ωρών και
αργιών τόσο για το έργο στο σύνολο του, όσο και για ομάδες δυναμικού και ένα
ημερολόγιο πόρων με επιπλέον πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο πότο, όπως
π.χ. διακοπές, υπερωρίες, βάρδιες. ( Εντολή: Tools, Change Working Time από το
διάγραμμα Gantt για το έργο και από το φύλλο δυναμικού για τους πόρους) [34].

3.13.5

Εξέταση πληροφοριών κόστους

Το κόστος του δυναμικού εισάγεται στο φύλλο του δυναμικού (Resource
Sheet) και μπορεί να εμφανίζεται είτε σαν κόστος ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης,
είτε κόστος ανά χρήση, δηλαδή χρεώνεται κάθε φορά που το συγκεκριμένο δυναμικό
εμφανίζεται στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το κόστος δυναμικού είναι δυνατό να
χρεωθεί τμηματικά καθόλη τη διάρκεια της απασχόλησης του συγκεκριμένου πόρου,
είτε στην αρχή, είτε στο τέλος της εργασίας. Το σταθερό κόστος της κάθε εργασίας
(Fixed Cost) της κάθε δραστηριότητας εισάγεται στο διάγραμμα Gantt ή στο φύλλο
εργασιών (Task Sheet), αφού εφαρμοσθεί ο πίνακας κόστους (View - Table - Cost).
Αφού εισαχθεί το κόστος για κάθε πόρο που έχει εισαχθεί στο έργο (πρότυπο,
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υπερωριακό ή ανά χρήση) καθώς και η διάρκεια και το σταθερό κόστος κάθε
δραστηριότητας, το MS PROJECT υπολογίζει το συνολικό κόστος του έργου.

3.13.6

Προγραμματισμός με περιορισμούς

Ο προγραμματισμός έργων συχνά εμπλέκει την εργασία περιορισμούς, όπως
π.χ.

προθεσμίες

και

καθορισμένες ημερομηνίες

παράδοσης.

Οι

ανταγωνισμοί

δυναμικού (π.χ. ανάθεση παράλληλων εργασιών στο αυτό δυναμικό), όπως και οι
υπερβάσεις κόστους, μπορούν επίσης να επηρεάσουν ένα έργο. Οι περιορισμοί
εργασίας δίνουν τη δυνατότητα του ελέγχου μίας συγκεκριμένης ημερομηνίας
έναρξης ή ολοκλήρωσης μίας δραστηριότητας. Οι τύποι περιορισμών εργασίας
αναφέρονται στην ημερομηνία έναρξης ή περάτωσης της δραστηριότητας. Ενδεικτικά
κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής: As Soon As Possible, Must Start On, Start No Later
Than k.o.k. [34].

3.13.7

Διευθέτηση περιορισμών χρόνου

Όταν μία εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή, η κάθε καθυστέρηση της
καθυστερεί και την ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου. Το μήκος της κρίσιμης
διαδρομής είναι το άθροισμα των εργασιών που ορίζουν τη διάρκεια του έργου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές μείωσης της κρίσιμης διαδρομής [34]:
Α. Με προσθήκη δυναμικού στις κρίσιμες δραστηριότητες. Η προσθήκη αυτή
βέβαια δεν μπορεί να είναι απεριόριστη για προφανείς λόγους.
Β. Με προσθήκη χρόνου αλληλοκάλυψης μιας εργασίας με την προηγούμενη
της.

3.13.8

Διευθέτηση ανταγωνισμών δυναμικού

Όταν σχεδιάζεται ένα έργο μπορεί να προκόψουν ανταγωνισμοί ανάμεσα
στους διαθέσιμους πόρους και τις σχεδιασμένες δραστηριότητες, Δηλαδή είναι
δυνατόν στο ίδιο χρονικό διάστημα το αυτό δυναμικό να πρέπει να απασχοληθεί σε
περισσότερες δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή της υπερχρησιμοποίησης καλείται
εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση δυναμικού δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι είναι
απάντηση σε όλες τις ασυμφωνίες του προγραμματισμού. Έτσι: Η εξισορρόπηση από
μόνη της δεν μπορεί να δημιουργήσει το ιδανικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Όταν
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το MS PROJECT εξισορροπεί έναν υπερχρησιμοποιημένο πόρο, το μόνο που κάνει
είναι να καθυστερεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες. Υπάρχουν συχνά καλύτεροι
τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως η προσθήκη περισσότερων μονάδων
δυναμικού, η αλλαγή συσχετίσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων κ.λ.π. To MS
PROJECT δεν υπολογίζει κάθε δυνατή λύση εξισορρόπησης, ώστε να τις συγκρίνει και
να επιλέξει τη βέλτιστη. Η προσέγγιση του είναι πολύ πιο απλή και βασίζεται στην
ερώτηση

«ποιες

εργασίες

να

καθυστερήσουν

για

να

διευθετηθεί

η

υπερχρησιμοποίηση;» Επειδή η άποψη του εκάστοτε μηχανικού είναι πιο ευρεία, είναι
προτιμότερο αυτός να αποφασίζει. [34].

3.13.9

Έλεγχος προόδου του έργου

Όταν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου με την εισαγωγή όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών για τις δραστηριότητες και το δυναμικό και αφού
διευθετηθεί τυχόν υπερχρησιμοποίηση πόρων, τότε πρέπει να καθοριστεί ένα πλάνο
αναφοράς, το οποίο θα είναι η βάση για τη σύγκριση του προγράμματος με τα
πραγματικά δεδομένα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου. Για τον
καθορισμό του πλάνου αναφοράς ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: Επιβεβαίωση
ολοκλήρωσης του χρονοδιαγράμματος του έργου, επιλογή Tools, Tracking, Save
Baseline, OK.
Όταν το έργο έχει ξεκινήσει, ο σχολαστικός έλεγχος της προόδου του έχει
καθοριστική σημασία για την επιτυχία του. Τέσσερα είναι τα βήματα για τον έλεγχο
της προόδου ενός έργου:

Καθορισμός βασικού πλάνου αναφοράς, εισαγωγή

πραγματικών δεδομένων για κάθε εργασία σύμφωνα με την πρόοδο του έργου,
περιοδική αξιολόγηση των εργασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί και η εισαγωγή ή
αλλαγή των σχετικών πληροφοριών για να μεταβληθεί ανάλογα το χρονοδιάγραμμα
των μελλοντικών εργασιών , σύγκριση του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος με το
πλάνο αναφοράς. Έτσι θα μετρηθεί η πραγματική πρόοδος του έργου και θα είναι
δυνατόν να πορθούν έγκαιρα μέτρα για την αντιμετώπιση ανωμαλιών.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου της προόδου ενός project υπάρχουν τρεις τύποι
δραστηριοτήτων:

Ολοκληρωμένες εργασίες,

εργασίες σε

πρόοδο,

μελλοντικές

εργασίες. Για τις εργασίες που έχουν καθυστερήσει το MS PROJECT με τη βοήθεια
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του

πλήκτρου

αναπρογραμματισμοϋ

της

εργαλειοθήκης

παρακολούθησης,

αναπρογραμματίζει αυτόματα την υπολειπόμενη διάρκεια.
Καθώς εξελίσσεται το έργο είναι δυνατόν να καθορισθούν ενδιάμεσα πλάνα για
τη διευκόλυνση της παρακολούθησης διαφόρων σταδίων του έργου. Οι ενέργειες που
γίνονται

προκειμένου να

καταρτιστεί το ενδιάμεσο

πλάνο

περικλείονται

στα

παρακάτω: Ανοίγουμε τη θυρίδα διαλόγου Save Baseline, επιλέγουμε Save Interim
Plan, κατόπιν επιλέγουμε Start / Finish στην ελκόμενη θυρίδα λίστας Copy,
επιλέγουμε Startl...5 / Finishl...5 στη θυρίδα λίστας Into, επιλέγουμε, τέλος Entire
Project και πληκτρολογούμε ΟΚ. [34].

3.13.10 Παρακολούθηση περισσότερων έργων
Με το πρόγραμμα είναι εφικτό να γίνει παρακολούθηση περισσότερων έργων
με διάφορους τρόπους: Με την επιλογή Tools, Multiple Projects, Consolidate Projects
μπορεί να γίνει παρακολούθηση και διόρθωση περισσότερων ανεξάρτητων (επιλογή
Attach) έργων με δυναμικό που θα προέρχεται από το κοινό (μία φορά) και το μη
κοινό δυναμικό των έργων (επιλεγμένο Combine Resource Pools), ή το συνολικό
δυναμικό των έργων (μη επιλεγμένο Combine Resource Pools) ή και να γίνει
ενοποίηση των (μη επιλογή Attach). Με την επιλογή Tools, Share Resources μπορεί,
τέλος, να δημιουργηθούν προγράμματα έργων με κοινό δυναμικό κ.λ.π. [34].
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° : Συστήματα αξιοποίησης επιχειρηματικών
πόρων - ERP
4.1 Γενικά
Το

περιβάλλον

μέσα

στο

οποίο

εξελίσσονται

σήμερα

οι

επιχειρήσεις

μεταβάλλεται και διαμορφώνεται με ιδιαίτερη ταχύτητα, δημιουργώντας έτσι νέες
ευκαιρίες και προκλήσεις. Ο ανταγωνισμός και η τεχνολογική ανάπτυξη ωθούν τις
επιχειρήσεις στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών και των προϊόντων
τους, με την υιοθέτηση μεθόδων και εργαλείων νέας τεχνολογίας, έτσι ώστε να
διατηρήσουν και να επεκτείνουν το μερίδιο της αγοράς στο οποίο στοχεύουν.
Η αποτελεσματική υλοποίηση και αξιοποίηση των σύγχρονων Πληροφοριακών
Συστημάτων,

με στόχο τη

βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής και της

επιχειρησιακής απόδοσης, κατέχει σήμερα άλλωστε κορυφαία θέση στην agenda των
υπευθύνων έργων πληροφορικής και των διευθυντικών στελεχών γενικότερα, σε
διεθνές επίπεδο.

Οι

επιχειρήσεις,

που

συνειδητοποιούν τη

συνεισφορά

του

πληροφοριακού συστήματος που επιλέγουν στη βελτίωση της επιχείρησής τους,
αναζητούν τον ταχύτερο τρόπο για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους με
αφορμή το νέο σύστημα. Το σημαντικότερο στοιχείο και καταλυτικός παράγοντας για
την επιτυχή ολοκλήρωση είναι η νέα εγκατάσταση να καλύπτει την «επικράτεια» της
επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι διαδικασίες αυτές πρέπει να οριστούν από την
αρχή

για

να

μπορέσουν

να

εκμεταλλευθούν τη

δύναμη

της ομοιόμορφης

πληροφόρησης. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να δεχθεί να περάσει αυτό
το μετασχηματισμό των διαδικασιών της δείχνοντας διαλλακτικότητα προς το τι
πρέπει να παραμείνει ως έχει και τι πρέπει να αναθεωρηθεί.
Σε μια εποχή, λοιπόν, κατά την οποία ο ανταγωνισμός καθοδηγείται όλο και
περισσότερο από τις δυνάμεις της τεχνολογίας,

οι

πρωτοπόρες επιχειρήσεις

χρησιμοποιούν τις σύγχρονες δυνατότητες της πληροφορικής για να πετύχουν
συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με τον ταχύτερο χρόνο ανταπόκρισης στις
ανάγκες των πελατών και των προμηθευτών τους, μικρότερο κόστος συναλλαγών,
υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης και αξιόπιστες σχέσεις συνεργασίας με τους
πελάτες και τους προμηθευτές τους. Μια ERP λύση δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες
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να ενσωματώνουν διεθνώς κατανεμημένες οικονομικές πρακτικές και λειτουργικές
διαδικασίες. Οι αλλαγές που προκαλούνται από την εφαρμογή ενός ERP στη δομή
ενός οργανισμού, αναφορικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού και
των πληροφοριακών του συστημάτων, απαιτούν την εκ θεμελίων αναθεώρηση της
ακεραιότητας των διαδικασιών λόγω του γεγονότος, ότι αυτές σχετίζονται με
επιχειρησιακούς κινδύνους, επιχειρηματικούς σκοπούς και στρατηγικές. Η ασφάλεια
των πληροφοριών και ο έλεγχος κινδύνων αναφορικά
διαδικασίες αποτελούν απαραίτητα

συστατικά

με τις επιχειρησιακές

της εύρυθμης λειτουργίας του

οργανισμού, ειδικά μέσα από το πρίσμα της ERP ενοποίησης των επικοινωνιών,
βάσεων δεδομένων, συστημάτων και εφαρμογών, σε όλο το φάσμα της αλυσίδας
αξίας του οργανισμού.

4.2 Ιστορική αναδρομή
Τη δεκαετία του 1960, οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές - επιχειρήσεις έστρεψαν
την προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους.
Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφορικά πακέτα που υποβοηθούσαν
βασικές διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, όπως είναι η λογιστική και η
μισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευμένες "τεχνικές" εφαρμογές, οι οποίες
διευκόλυναν

την

εφαρμογή

αναλυτικών

μεθόδων

(π.χ.

εφαρμογές

Ελέγχου

Αποθεμάτων).
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970
εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία
παρουσίασαν κάποιο βαθμό ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν το Βασικό Πλάνο
Παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών προϊόντων σε χρονικά
κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρμολογημάτων και συστατικών, και σε
απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών. Με την εμφάνιση του MRP-II (Manufacturing
Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το σύστημα MRP συνέδεσε
μεταξύ τους τα κυκλώματα προγραμματισμού παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής,
της κοστολόγησης, και των προμηθειών. Είναι προφανές, ότι τα παραδοσιακά
επιχειρηματικά πακέτα δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες των
σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς στην πραγματικότητα παρείχαν μόνο μια απλή
μηχανογράφηση κυρίως του λογιστηρίου. Τα πακέτα αυτά δεν είχαν μεγάλη απήχηση
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στις επιχειρήσεις καθώς δεν ήταν ευέλικτα, κάλυπταν ένα μικρό μέρος των
επιχειρηματικών αναγκών και δεν περιελάμβαναν ολοκλήρωση των λειτουργιών της
παραγωγής με τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές λειτουργίες.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε μια ερευνητική προσπάθεια για
επιχειρηματική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιμοποίησε ως
τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδομένων (databases) και προσπάθησε να
ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το
κύκλωμα οικονομικής διαχείρισης και το κύκλωμα παραγωγής.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η εμφάνιση των συστημάτων
Enterprise Resources Planning (Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) στα τέλη
της δεκαετίας του
Οικονομικής

1980,

Διαχείρισης

τα

και

οποία

ολοκληρώνουν,

Παραγωγής,

και

πέραν του

άλλες

βασικές

κυκλώματος

επιχειρηματικές

διαδικασίες, όπως τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, το κύκλωμα Πωλήσεων κλπ. Τα
συστήματα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, τα οποία
καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι
στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της, ενώ παράλληλα παρέχοντας γερά
έσω-επιχειρησιακά

θεμέλια

ολοκληρωμένης

οργάνωσης

προσφέρει

τεράστιες

δυνατότητες για διεπιχειρησιακή επικοινωνία και συναλλαγές.

4.3 Λειτουργικότητα Συστημάτων ERP
Τα

πληροφοριακά

συστήματα

ERP

υποστηρίζουν

τις

βασικότερες

επιχειρηματικές διαδικασίες και είναι δομημένα σε "λειτουργικά υποσυστήματα"
(functional modules)Ta οποία είναι τα εξής: Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης,
υποσύστημα

Πωλήσεων-Marketing,

υποσύστημα

Προμηθειών,

υποσύστημα

Αποθήκευσης-Διανομής, υποσύστημα Ανθρωπίνων Πόρων, υποσύστημα Παραγωγής.
Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από δύο ενδεικτικά υποσυστήματα
συνοψίζονται κατωτέρω [38].
Το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και
ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Βασικές διαδικασίες
της Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη Γενική Λογιστική (General Ledger),
την

Αναλυτική

Management),

Λογιστική
τις

(Analytical

Οικονομικές

Ledger),

Καταστάσεις
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τη

Διαχείριση

(Financial

Παγίων

Statements),

(Asset
τους

Εισπρακτέους Λογαριασμούς (Accounts Receivable), τους Πληρωτέους Λογαριασμούς
(Accounts Payable) και τη Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury Management). Ανάλογα
με το βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων ERP υποστηρίζονται και άλλες
διαδικασίες

όπως

ο

Προϋπολογισμός

(Budgeting),

η

Κοστολόγηση

βάσει

δραστηριοτήτων (Activity Based Costing), κ.ά.
Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων
περιλαμβάνουν

τον

Προγραμματισμό

Προσωπικού

(Personnel

Planning),

τη

Μισθοδοσία (Payroll), και την Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation). Άλλες
λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα Εξοδολόγια (Personnel Expenses), η Παρουσία
Προσωπικού (Time Attendance), η Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών
Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων. Το υποσύστημα των Ανθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει
πληροφορίες κυρίως με το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.
Τα λειτουργικά αυτά υποσυστήματα υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων
του συστήματος, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται μια και μοναδική φορά.
Η βάση δεδομένων αποτελεί το πληροφοριακό μοντέλο της ολοκληρωμένης γνώσης
της επιχείρησης.

4.4 Απαιτούμενοι πόροι και προϋποθέσεις
Οι πόροι τους οποίους θα πρέπει να διαθέσει μια εταιρία για την επιτυχημένη
εφαρμογή ενός ERP συστήματος χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη
κατηγορία αφορά στο κόστος κτήσης του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού
του συστήματος καθώς και στο κόστος αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής. Το
κόστος του εξοπλισμού και της δικτυακής υποδομής είναι σήμερα πολύ μικρότερο
από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν και προσιτό ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις. Το
κόστος του λογισμικού ποικίλλει και υπάρχουν σήμερα οι κατάλληλες λύσεις για κάθε
τύπο και μέγεθος επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στους απαιτούμενους
πόρους για τη συγκέντρωση και την εισαγωγή στο σύστημα των απαραίτητων
δεδομένων για τη λειτουργία του συστήματος. Το κόστος αυτό εξαρτάται κυρίως από
την υπάρχουσα οργάνωση της επιχείρησης και τον υπάρχοντα τρόπο συγκέντρωσης
και παρακολούθησης των δεδομένων αυτών. Αν υπάρχει μια στοιχειώδης έστω
οργάνωση στα κύρια τμήματα της επιχείρησης όπου θα πρέπει να συγκεντρώνονται
τα δεδομένα, το κόστος αυτό θα είναι σχετικά μικρό, διαφορετικά μπορεί να φτάσει
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σε υψηλά επίπεδα. Η τρίτη κατηγορία αφορά στο κόστος για την εκπαίδευση των
χρηστών και τη συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο. Τα κόστη
αυτά σχετίζονται με το μέγεθος και τον τύπο της επιχείρησης και, καθώς υπάρχει
αντιστοιχία με το κόστος λογισμικού, υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικές λύσεις για
κάθε μέγεθος επιχείρησης.
Η βασικότερη όμως προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός ERP
συστήματος σε μια επιχείρηση είναι να συνειδητοποιήσει η διοίκηση ότι θα πρέπει να
υιοθετήσει μια νέα οργανωτική δομή προσανατολισμένη στις διεργασίες και όχι στα
τμήματα, να αναπτυχθεί κλίμα συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού μεταξύ των
τμημάτων και γενικότερα να κυριαρχήσει μια νέα βελτιωμένη φιλοσοφία στη διοίκηση
και στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Σημείο κλειδί αποτελεί, ακόμη, και η
ενεργός συμμετοχή των στελεχών της επιχείρησης. Η

επιλογή ενός ERP πρέπει να

είναι απόφαση στρατηγικής. Και αυτό γιατί, η αναβάθμιση με ERP αφορά αναβάθμιση
λειτουργιών και ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση. Καθοριστικό ρόλο, επίσης
ενόψει

της

υλοποίησης

ενός

πακέτου

ERP

διαδραματίζει

ο

υφιστάμενος

επιχειρησιακός σχεδιασμός της εκάστοτε εταιρίας. Η γρήγορη ενσωμάτωση ενός ERP
συστήματος εξαρτάται από τον πρότερο σχεδίασμά κάθε επιχείρησης, ενώ οι νέες
τεχνολογίες επιτρέπουν τέτοιου είδους διαδικασίες και προσφέρουν σίγουρα, αν
υιοθετηθούν σωστά, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

4.5 Κριτήρια επιλογής ενός πακέτου ERP
Η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυκριτηριακή και να ακολουθήσει συστηματική
διαδικασία. Ένα από τα βασικότερα κριτήρια ενός πακέτου ERP είναι πόσο ευέλικτο
και δυναμικό είναι στις αλλαγές. Οι σημερινές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα υπερανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πόσο
ευέλικτες είναι οι επιχειρήσεις στις καθημερινές αλλαγές είναι το κρυφό χαρτί της
επιβίωσης και κατ' επέκταση της επιτυχίας της. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για κάθε
επιχείρηση, ότι από την κατάσταση των κριτηρίων της δεν θα πρέπει να λείπει η
αξιολόγηση

για

την

τεχνολογία,

η

λειτουργικότητα,

η

ευκολία

χρήσης,

η

προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της εταιρίας και η ευκολία αφομοιώσεως από
χρήστες και στελέχη επιχείρησης.
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Οι σημαντικότερες φάσεις που καθορίζουν την επιλογή της αγοράς ενός
συστήματος ERP συνοψίζονται κατωτέρω.
Φάση 1: Σε αυτή τη φάση βασικό κριτήριο αποτελεί η συμβατότητα του
συστήματος ERP με τον εταιρικό προσανατολισμό, π.χ. οικονομικό, εμπορικό,
παραγωγικό, κατασκευαστικό ή δημόσιο οργανισμό. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των 7 λογισμικών ERP.
Φάση 2: Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιείται η αξιολόγηση πρώτου
επιπέδου, στην οποία τα προεπιλεγμένα συστήματα της πρώτης φάσης αξιολογούνται
τόσο όσον αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όσο και με βάση
τα χαρακτηριστικά του προμηθευτή. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι τα 2-4
επικρατέστερα συστήματα ERP. Αντιπροσωπευτικά κριτήρια [38] παρουσιάζονται
κατωτέρω.

1. Κριτήρια Λογισμικού ERP
Ελληνικοποίηση,
εντοπιότητα,

επεκτασιμότητα,

προσαρμοστικότητα,

λειτουργικό σύστημα, συνεργασία με ανεξάρτητες εφαρμογές, ολοκλήρωση βάσης
δεδομένων, γλώσσα υλοποίησης, γλώσσα προγραμματισμού.

2. Κριτήρια Software House και Αντιπροσώπου
Οικονομική ισχύς εταιρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, εμπειρία σε παρόμοιες
εγκαταστάσεις, ISO προμηθευτή (ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση και συντήρηση),
εγγύηση, κόστος και χρόνος λογισμικού/hardware, υλοποίησης.
Φάση 3: Στην τρίτη φάση οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των συστημάτων
ERP της προηγούμενης φάσης καλούνται να πραγματοποιήσουν επίδειξη (demo) σε
συγκεκριμένες κρίσιμες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να
εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος στο περιβάλλον της εταιρίας. Εδώ
κρίνονται και οι ολοκληρωμένες οικονομικές προσφορές από τους προμηθευτές και
επιλέγεται η συμφερότερη τεχνική/οικονομική προσφορά.
Εφόσον η διαδικασία για την επιλογή ενός πακέτου ERP γίνεται κάτω από
συγκεκριμένες βάσεις, προτεραιότητες και μεθοδολογία, είναι απόλυτα σίγουρο ότι η
τελική επιλογή θα είναι η κατάλληλη, που σε τελική ανάλυση από την εγκατάσταση
του πακέτου θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους αντικειμενικούς στόχους που έχει
θέσει η επιχείρηση. Είναι σίγουρο τέλος, ότι η κάθε μία εταιρία ή οργανισμός έχει τις
δικές του ιδιαιτερότητες και ο βαθμός αξιολόγησης και η βαρύτητα της απόφασης
ποικίλλει.
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4.6 Διαδικασία υλοποίησης ενός έργου ERP
Η ορθή υλοποίηση του συστήματος ERP αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη
μακροχρόνια επιτυχία του συστήματος. Για να επιτευχθεί γοργή και ορθή υλοποίηση
απαιτείται αυστηρή διαδικασία καθώς και προσήλωση των εμπλεκόμενων στα
συγκεκριμένα

βήματα

της

διαδικασίας

αυτής.

Η

επιτυχία

της

υλοποίησης

εγκατάστασης ενός συστήματος ERP εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη δέσμευση
της

διοίκησης,

την

εξασφάλιση

διαθεσιμότητας των

βασικών

εμπλεκόμενων

στελεχών, την πληρότητα της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών, την αξιοπιστία των
διαθέσιμων στοιχείων, την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, το λειτουργικό
οργανόγραμμα

έργου,

το

ρεαλιστικό

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης,

και

την

αποτελεσματική διοίκηση του έργου. Η ελληνική και διεθνής εμπειρία υποδεικνύει, ότι
η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP δεν αποτελεί τον καταληκτικό στόχο μιας
επιχείρησης, αλλά την αφετηρία της πορείας της προς τη συνεχή βελτίωση.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές φάσεις της διαδικασίας υλοποίησης και
αναλύονται οι παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής. Επισημαίνεται, ότι οι σημαντικές φάσεις καθεμίας από αυτές τις
διαδικασίες είναι παρόμοιες. Οι φάσεις [38] αυτές περιγράφονται κατωτέρω με
επικέντρωση στα σημεία τα οποία θεωρούνται κλειδιά για την επιτυχία του έργου
υλοποίησης.
Φάση 1: Προετοιμασία
Η προετοιμασία της υλοποίησης περιλαμβάνει δύο βασικές ενέργειες: 1.
Οργάνωση της ομάδας υλοποίησης και 2. ανάπτυξη του προγράμματος υλοποίησης.
Μία τυπική ιεραρχία της ομάδας περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα: Χορηγός έργου
(project sponsor), ο οποίος εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους. Υπεύθυνος έργου
(project manager), ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση του έργου υλοποίησης και
πρέπει να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη των σημαντικών (core) επιχειρηματικών
διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους. Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης
(steering committee), η οποία ασκεί την εποπτεία του έργου. Ομάδες έργου (project
teams,), οι οποίες επικεντρώνονται και εκτελούν βασικά τμήματα του έργου.
Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου, ο οποίος ασκεί συμβουλευτικό ρόλο. Η
θέση αυτή δεν εντάσσεται σε ιεραρχικό επίπεδο. Το πρόγραμμα υλοποίησης
καταρτίζεται σε συνεργασία με τον εξωτερικό σύμβουλο.

- 116 -

Φάση 2: Σχεδιασμός και Παραμετροποϊηση
Η φάση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας υλοποίησης και απαιτεί τη
μεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Σημαντικές
δραστηριότητες περιλαμβάνουν: Εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού και αρχικές
δοκιμές λειτουργικότητας, εκπαίδευση της ομάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και
ειδικότερα των project teams στα αντίστοιχα εξειδικευμένα υποσυστήματα του
πακέτου, αποτύπωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών (business
process mapping), ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών
διαδικασιών (process
επιλεγμένες

analysis),

διαδικασίες

που

προσαρμογή των

ανωτέρω

διαδικασιών

υποστηρίζει

πακέτο

ERP

το

σε

(process

synthesis/adaptation), ανάπτυξη των κατάλληλων τιμών για τις παραμέτρους των
διαδικασιών του συστήματος, σχεδίασμά και υλοποίηση οθονών και αναφορών και
τέλος

σχεδίασμά

και

υλοποίηση

επιπέδων

πρόσβασης

και

εξατομίκευση

περιβάλλοντος χρηστών.
Φάση 3: Προετοιμασία για Πλήρη Εφαρμογή και Δοκιμές
Η φάση αυτή αποσκοπεί στην προετοιμασία του

παραμετροποιημένου

συστήματος για την πλήρη εφαρμογή και περιλαμβάνει: Μετάβαση δεδομένων,
εκπαίδευση χρηστών, τεκμηρίωση διαδικασιών και συστήματος, πιλοτική εφαρμογή
και έλεγχο αποδοχής.
Φάση 4: Πλήρης εφαρμογή (Live) Σε αυτή τη φάση το σύστημα τίθεται σε
πλήρη λειτουργία. Η φάση αυτή συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Δοκιμαστική
εκτέλεση πλήρους λειτουργίας, αποτύπωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της
πλήρους λειτουργίας και βελτιστοποίηση συστήματος. Κατά τη δοκιμαστική εκτέλεση
το νέο σύστημα ERP και τα υφιστάμενα συστήματα της εταιρίας λειτουργούν
παράλληλα. Τα υφιστάμενα συστήματα όμως είναι αυτά τα οποία υποστηρίζουν
ακόμη τις επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της
λειτουργίας των δύο συστημάτων συγκρίνονται και διεξάγονται οι τελευταίες
ρυθμίσεις και βελτιώσεις στο πακέτο ERP. Μετά την έναρξη πλήρους λειτουργίας
καταγράφονται

όλα

τα

λειτουργικά

προβλήματα,

τα

οποία

αναλύονται

και

επιχειρήσεις

να

διορθώνονται.
Αναφορικά

με

τα

προβλήματα

που

καλούνται

οι

αντιμετωπίσουν στην υλοποίηση του έργου χρίζουν αναφοράς τόσο η φυσική
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αντίδραση του ανθρώπου σε κάθε νεωτερισμό, όσο και η ύπαρξη μεμονωμένων
τομέων στην επιχείρηση με ιδιαίτερα πληροφορικά συστήματα ανά τομέα, τα οποία
δεν επιτρέπουν τη ροή και ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την έκταση της
επιχείρησης. Παράλληλα η μη ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική πολλών ERP
συστημάτων δεν επιτρέπει τη γρήγορη

και επιτυχή ενσωμάτωση αυτών σε

επιχειρήσεις. Τέλος, οι συχνά προτεινόμενες «Best Practice» λύσεις ή διαδικασίες που
ήταν

ενσωματωμένες

σε

ορισμένα

από

τα

ERP

συστήματα

απέτυχαν

να

αντικατοπτρίσουν και να λάβουν υπόψη καταρχάς τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και
κατά δεύτερο λόγο, τις ιδιαιτερότητες αγορών, κλάδων και επιχειρήσεων που
οφείλονται

στον τρόπο δραστηριοποίησής τους.

Η

δεύτερη γενιά των ERP

συστημάτων καλύπτει όχι μόνο τις ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες αλλά και τις
εξωεπιχειρησιακές, οι οποίες στις συνθήκες της Νέας Οικονομίας είναι ιδιαίτερα
επιτακτικές και αυξημένες.

4.7 Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις
Σε

αντίθεση

με

τα

παλαιότερα

πληροφοριακά

συστήματα

που

προσανατολίζονταν στα τμήματα μιας επιχείρησης, τα σύγχρονα συστήματα ERP,
όπως προαναφέρθηκε, προσανατολίζονται στις διεργασίες, οδηγώντας τις επιχειρήσεις
σε μια νέα μορφή αποτελεσματικότερης οργάνωσης, με βάση μια ενιαία και
ολοκληρωμένη

πηγή

πληροφόρησης.

Οφέλη

που

μπορεί

να

αποκομίσει

μια

επιχείρηση, από την εφαρμογή ενός συστήματος ERP, είναι μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα: μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων και επομένως του κόστους
αποθεματοποίησης, καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με ταχύτερες και ακριβείς
ημερομηνίες παράδοσης,

αύξηση της παραγωγικότητας,

μείωση του

κόστους

προμηθειών, μείωση των διακινήσεων υλικών εντός και εκτός επιχείρησης, αύξηση
της ακρίβειας της πληροφόρησης, άμεση και ακριβέστερη μέτρηση των δεικτών
απόδοσης όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Εκτός των ανωτέρω ωφελειών,
αναμενόμενα οφέλη ιδιαίτερης σημασίας από την εγκατάσταση ενός συστήματος ERP
σε μια επιχείρηση αποτελεί η συντομότερη ανάκτηση κεφαλαίου (Return on
Investment) και η διάχυση πληροφοριών και αρμοδιοτήτων σε όλη την επιχείρηση.
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4.8 Πορεία της ελληνικής αγοράς ERP συστημάτων
Είναι γεγονός, ότι η τεχνολογία ERP δεν είχε μέχρι πρόσφατα διεισδύσει
αισθητά

στην

ελληνική

αγορά,

καθώς οι

ελληνικές επιχειρήσεις δεν

είχαν

συνειδητοποιήσει την ανάγκη αναδιοργάνωσης των λειτουργιών τους με βάση την
τεχνολογία αυτή, ούτε είχαν την αναγκαία οργανωτική δομή και τους απαραίτητους
πόρους για μια τόσο σημαντική επένδυση. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ελληνικές
επιχειρήσεις

παρουσιάζουν

ιδιαίτερα

χαμηλή

επένδυση

στις

τεχνολογίες

πληροφορικής. Θεωρείται, ότι μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση επενδύει το 0.6% του
ετήσιου προϋπολογισμού της στο χώρο αυτό, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι
πάνω από 1% και στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 2%. Η διείσδυση των
συστημάτων εσω-επιχειρησιακής ολοκληρωμένης οργάνωσης (Enterprise Resource
Planning, ERP) στην Ελλάδα είναι ακόμη μικρή.
Μέχρι σήμερα η ελληνική επιχείρηση παρουσίαζε σταθερά οργανικά στοιχεία
(πχ τμήματα, περιοχές ευθύνης κ.λπ.), με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η δημιουργία
μικρών ανεξάρτητων εφαρμογών και ο συντονισμός τους. Η καινούργια κατάσταση
όμως επιβάλλει η ελληνική επιχείρηση να κινείται σε δυναμικά μεταβαλλόμενα
περιβάλλοντα, είτε αυτά αφορούν την παραγωγική διαδικασία, είτε την εμπορική
εκμετάλλευση

των

προϊόντων

τους,

πράγμα

που

καθιστά

τη

συντήρηση

παραδοσιακών συστημάτων πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Η χρήση των σύγχρονων
συστημάτων ERP έρχεται, λοιπόν, να καλύψει τις σημαντικές ανάγκες των ελληνικών
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο, καθώς καλούνται να
ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις όπως η Ε.Ε., η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η
ραγδαία ανάπτυξη και η όξυνση του ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν, περνάμε από την
παραδοσιακή μορφή οργάνωσης, όπου κάθε τμήμα της επιχείρησης μηχανογραφείται
ανεξάρτητα δημιουργώντας αποκομμένες και ανομοιογενείς νησίδες πληροφοριών και
στην πραγματικότητα μηχανογραφεί την ήδη υπάρχουσα οργάνωση, στα πακέτα ERP
τα οποία στην πραγματικότητα αναδιοργανώνουν μέσω της μηχανογράφησης τις
λειτουργίες της επιχείρησης λειτουργώντας ως το μοναδικό σημείο συγκέντρωσης και
αποκόμισης πληροφοριών για το σύνολο της εταιρίας. Το σύστημα ERP, πιο
συγκεκριμένα δεν είναι ένα άλλο μηχανογραφικό σύστημα, αλλά ένα σύστημα
οργάνωσης και ένας καταλύτης διαμόρφωσης σύγχρονης επιχειρησιακής κουλτούρας
[36].
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Ήδη, ένας σεβαστός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων έχει ήδη επενδύσει σε
ένα από τα συστήματα ERP που κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα στην ελληνική
αγορά, ενώ και η μεγάλη πλειοψηφϊα των υπολοίπων επιχειρήσεων αναμένεται αργά
ή γρήγορα να προχωρήσει στην επένδυση σε ένα ERP σύστημα, ώστε να
εκμεταλλευτεί τα

σοβαρά

πλεονεκτήματα

που

προσφέρει

και

να

παραμείνει

ανταγωνιστική. Άλλωστε, οι διεθνείς εξελίξεις είναι προ των πυλών και οι ελληνικές
επιχειρήσεις αισθάνονται ήδη την ανάγκη εξωστρέφειας. Από την άλλη πλευρά όμως,
βλέποντας το μέγεθος των επιχειρήσεων σε σχέση με τις live εγκαταστάσεις, δεν
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αγορά έχει ωριμάσει πλήρως και αυτό διότι πολλά
από τα ERP Projects εν πολλοίς δεν ικανοποίησαν τους αρχικούς τους στόχους,
μένοντας μόνο στην εγκατάσταση ενός μέρους του συστήματος (π.χ. financials). Η
κατάσταση αυτή που παρατηρείται, οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Καταρχάς στη
μη ακριβή εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων (οικονομικών και ανθρωπίνου
δυναμικού) για την υλοποίηση τέτοιων projects και κατά δεύτερον, σε αδυναμία
ορισμένων ERP συστημάτων πρώτης γενιάς να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες
και να ικανοποιήσουν επιχειρησιακές αλλαγές με χαμηλό κόστος διατηρώντας
παράλληλα απρόσκοπτη τη λειτουργία της επιχείρησης [37].
Γενικότερα πάντως, για να αντιληφθεί κανείς τις αληθινές διαστάσεις του
πράγματος και να κάνει βάσιμες συγκρίσεις πρέπει να λάβει υπ' όψιν τα εξής: Οι
ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρές με βάση τα διεθνή standards, αλλά παρουσιάζουν
ένα δυναμισμό όσον αφορά τη μεγέθυνσή τους, τόσο με γεωγραφική επέκταση όσο
και με οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση. Τα διεθνή ERP είναι σχεδιασμένα ακριβώς
για να αντιμετωπίζουν δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Ο βασικοί λόγοι
για την περιορισμένη εξάπλωση των συστημάτων ERP στην Ελλάδα, πιστεύουμε πως
είναι κυρίως οι ακόλουθοι [36]:
•

η συγκεχυμένη εικόνα για το εύρος λειτουργικότητας και τα οφέλη ενός

•

το υψηλό ρίσκο που ενυπάρχει σε μια υλοποίηση ERP, δηλαδή το

ERP,

συνδυασμό υψηλού κόστους, μεγάλου χρόνου υλοποίησης και αβεβαιότητας για το
αποτέλεσμα
•

το υψηλό ποσοστό οργάνωσης που απαιτείται για την υλοποίησή του,
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•

η χαλαρή

οργάνωση,

δικαιοδοσιών των τμημάτων

οι ασαφείς διαδικασίες, τα δυσδιάκριτα όρια

και

γενικά το εμπειρικό

και

«αντανακλαστικό»

μάνατζμεντ, που χαρακτηρίζει το σύνολο των ελληνικών εταιριών,
•

η έλλειψη κάποιων βασικών αυτοματισμών που συμβαδίζουν με την

ελληνική πραγματικότητα, ενώ τέλος
•

πολλά από τα υπάρχοντα ERP συστήματα δεν διαθέτουν Interfaces με τον

εξωτερικό κόσμο προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.

4.9 Τελευταίες εξελίξεις και μελλοντικές τάσεις στην τεχνολογία των ERP
συστημάτων
Η επόμενη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην εποχή
της Νέας Οικονομίας είναι η σχέση τους και η συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές
και συνεργάτες. Αυτό είναι και το πεδίο που οι επιχειρήσεις που θα το εφαρμόσουν
και θα το κάνουν κεντρικό στόχο της επιχειρηματικής στρατηγικής τους, θα
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εξέλιξη των ERP συστημάτων απαντά σε
αυτή την πρόκληση

με την προέκταση των διαδικασιών που

κάλυπταν τα

παραδοσιακά ERP συστήματα στην περιοχή του e-Business (Β2Β και B2C) και του
CRM (Customer Relationship Management). Έχοντας εξασφαλίσει η επιχείρηση μια
υποδομή

ERP,

ενσωματωμένη

το

ερώτημα

με το

κυκλοφορούν, για

ERP

που
ή

προκύπτει

αποσπασμένη;».

κάθε επιμέρους τομέα του

είναι:
Και

«ποια

λύση

αυτό, γιατί

e-business:
στην αγορά

e-business (π.χ.

e-selling,

e-

procurement, customer relationship management, supply chain management),
αξιόλογες αποσπασμένες λύσεις. Οι διεθνείς αναλυτές έχουν μελετήσει διαθέσιμες
λύσεις e-business που είναι αποσπασμένες (stand alone) από ERP, και συμφώνησαν
πως τα καλύτερα αποτελέσματα (ομαλή λειτουργία, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων,
ικανοποίηση εργαζομένων, ικανοποίηση πελατών) προκύπτουν όταν οι λύσεις ebusiness

είναι

απρόσκοπτα

συνδεδεμένες

με

το

ERP,

και

οι

εφαρμογές

αλληλοτροφοδοτούνται. Χωρίς διπλά έξοδα, χωρίς πολυπλοκότητα. Για να μπορεί η
επιχείρηση να στοχεύσει στην καλύτερη συνεργασία της με τους προμηθευτές, τους
πελάτες και τους συνεργάτες της, χωρίς προβλήματα. Με στόχο τη μείωση εξόδων,
την αύξηση εσόδων μέσω της εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών και τη βελτίωση της
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κερδοφορίας της. Ενώ ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της
επιχείρησης που είναι, εν τέλει, το πολυτιμότερο της περιουσιακό στοιχείο [35].
Έτσι, προέκυψε η δεύτερη γενιά των ERP συστημάτων, ERP II. Τα ERP της
δεύτερης

γενιάς

ακολουθώντας

τις

ανάγκες

και

τις

εξελίξεις,

όπως

αυτές

διαμορφώνονται στο περιβάλλον της Νέας Οικονομίας, προσφέρουν λύσεις με υψηλή
προσαρμοστικότητα και δυνατότητα ικανοποίησης αλλαγών που θα προκύψουν μετά
την «Go Live» ημέρα, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, επεκτάσεις, σε νέες αγορές και
νέα προϊόντα κ.λπ. Έτσι ολοκληρώνουν τις έξω και ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες
της επιχείρησης

προσφέροντας ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα.

Η

σπουδαιότερη

προϋπόθεση για την υιοθέτηση τέτοιου είδους λύσεων είναι η συγκεκριμενοποίηση
των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,

καθώς και

η απόλυτη

υποστήριξη του project από τη διοίκηση της επιχείρησης [35].
Μία πολύ σημαντική νέα τεχνολογία που πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον
τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια είναι η Ηλεκτρονική
Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και οι άλλες τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(Electronic Commerce). Η ολοκλήρωση με τις νέες αυτές τεχνολογίες αναμένεται να
αποτελέσει

ένα

σημαντικό

παράγοντα

πληρότητας και

λειτουργικότητας των

συστημάτων ERP τα επόμενα χρόνια. Η ευρεία εξάπλωση του Internet και των
συναφών τεχνολογιών (Intranets,

Extranets κ.τ.λ.)

αναμένεται

να

επηρεάσει

σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων ERP τα επόμενα χρόνια.
Εκτός από τους νέους τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων,
οι νέες αυτές τεχνολογίες θα κάνουν πιο ευέλικτη την επικοινωνία και ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, ακόμα και σε
παγκόσμια κλίμακα, ενώ θα επιτρέψουν την υιοθέτηση και εφαρμογή από τις
επιχειρήσεις νέων, ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως η τηλεεργασία.
Τέλος,

καθώς τα σύγχρονα

ERP συστήματα

έχουν την υποδομή

και

λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) και
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DDS), αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν
με εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της Επιχειρησιακής Έρευνας, με παράλληλη
χρήση Έμπειρων Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης. Έτσι θα οδηγηθούμε σε μια
νέα γενιά "έξυπνων" συστημάτων ERP που θα προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σε
όλα τα επίπεδα διοίκησης μιας σύγχρονης επιχείρησης.
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4.10 Εταιρίες που ανήκουν στην Κατηγορία: Πληροφορικής Συστήματα &
Εφαρμογές / Συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning)
1.

ADD INFORMATION SYSTEMS

2.

DELTA SINGULAR AE

3.

IFS HELLAS AE

4.

INDELEC EUROPE SA

5.

INTRASOFT AE

6.

LOGICDIS AE

7.

ORACLE ΕΛΛΑΣ AEE

8.

QSI CONSULTANTS ΕΠΕ

9.

QUALITY & RELIABILITY AE

10.

SAP HELLAS AE

11.

SINGULAR INTERNATIONAL SA

12.

SOFTECON ABEE

13.

UNISOFTAE

14.

01-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

15.

ERGON IRIS

4.11 Συστήματα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πόρων στον Κατασκευαστικό
Κλάδο
Οι μηχανολογικές και κατασκευαστικές εταιρίες απαιτούν συστήματα με
δυνατότητες σχεδιασμένες ειδικά για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του
κλάδου. Βέβαια, η αρχιτεκτονική των περισσοτέρων από τα συστήματα αυτά είναι
βασισμένη στις ανάγκες τέτοιου είδους εταιριών με διασκορπισμένες δραστηριότητες.
Ιδιαίτερα

στον

κατασκευαστικό

χώρο

είναι

επιτακτική

η

αναλυτική

παρακολούθηση όλων των δεδομένων για κάθε έργο ξεχωριστά, αλλά και η πορεία
της επιχείρησης στο σύνολο της. Η τεχνολογία της πληροφορικής παρέχει πλέον
εργαλεία για τη διαχείριση των εταιριών αυτών όσον αφορά σε προϋπολογισμούς,
αγορές και προβλέψεις, και ανάλογα με το μέγεθος κάθε εταιρίας [41].
Οι κατασκευαστικές εταιρίες έχουν την ιδιαιτερότητα όλες οι συναλλακτικές
τους δραστηριότητες να είναι συνυφασμένες με την έννοια του έργου. Επιπλέον, μία
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τεχνική εταιρία μπορεί να συμμετέχει στην εκτέλεση των έργων με τη μορφή
κοινοπραξιών, οπότε γίνεται αντιληπτή η ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων και η ανάγκη λειτουργίας τους σε μια κοινή βάση
δεδομένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων
ενός οργανισμού τόσο σε επίπεδο εταιρίας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου εταιριών.
Απαιτούνται λύσεις με ευελιξία προσαρμογών, οι οποίες να μπορούν να
συνδυάζουν την τεχνολογική γνώση και το know-how, με ελευθερία δράσης και
προσαρμοστικότητα σε κάθε χρήστη ξεχωριστά και στην προκειμένη περίπτωση
προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα [42].

4.11.1 Προβλήματα λόγω ανυπαρξίας συστημάτων ERP στις τεχνικές
εταιρίες
Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα [41,42] με τα οποία βρίσκονται
αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις του κλάδου και τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις και
οικονομική επιβάρυνση είναι τα εξής:
1.

Αδυναμία

παρακολούθησης

του

συνόλου

των

παραμέτρων

και

λεπτομερειών του κάθε έργου από την έναρξη μέχρι και το πέρας του. Συνακόλουθο
αυτού είναι η αδυναμία διαμόρφωσης μιας σφαιρικής εικόνας του έργου.
2.

Αδυναμία

παρακολούθησης

καθυστερήσεις στην αλλαγή ή

του

επιπέδου

των

μηχανημάτων,

συντήρηση τους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται

καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου.
3.

Αδυναμία παρακολούθησης υπεργολάβων και συλλογής στοιχείων για

κάθε έναν από αυτούς.
4.

Υπερβολική

γραφειοκρατία,

η

οποία

οδηγεί

σε

αναπόφευκτες

καθυστερήσεις, αλλά ακόμη και σε απώλειες εγγράφων και δεδομένων εξαιτίας του
μεγάλου όγκου τους.
5.

Δυσκολίες στην επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ εργοταξίου και

έδρας, αλλά και μεταξύ των εργοταξίων μεταξύ τους.
6.

Απώλειες σημαντικών πόρων λόγω του μη έγκαιρου εντοπισμού τους.

Εδικά δε, στην περίπτωση των εταιριών που συγχωνεύθηκαν και είναι ουκ
ολίγες την περίοδο που διανύουμε στην Ελλάδα, κάνει την εμφάνιση τους και μια
σειρά από νέα προβλήματα, όπως:
a.

Η μη συμβατότητα των συστημάτων που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία.
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b.

Η αδυναμία ομαλής ενοποίησης των τμημάτων, του προσωπικού και

των διαδικασιών.
c.

Αδυναμία υποστήριξης παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, λόγω

της ραγδαίας αύξησης του όγκου εργασιών.
d.

Μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ των τμημάτων

(job rotation ).
e.

Μη εκμετάλλευση των φορολογικών κινήτρων συγχώνευσης.

4.11.2 Δυνατότητες και λειτουργίες ERP συστημάτων
Οι βασικές δυνατότητες [42] των συστημάτων αυτών για τις τεχνικές εταιρίες
είναι μεταξύ άλλων:
■

Δυνατότητα

παρακολούθησης

κάθε

έργου

και

αντίστοιχη

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων βάσει χρονοδιαγράμματος.
■

Δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους κάθε έργου και του κόστους

των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Συντάσσεται ο προϋπολογισμός, υπολογίζεται ο
πραγματικός χρόνος υλοποίησης, λαμβάνονται υπόψη τα δεσμευμένα κεφάλαια βάσει
σύμβασης και γίνεται η πρόβλεψη του πραγματικού κόστους κατά τη λήξη του έργου.
■

Δυνατότητα παρακολούθησης των υπεργολαβιών και των συμβάσεων

σε βάθος χρόνου
■

Παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος και της κερδοφορίας

ανά πάσα στιγμή, τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού, όσο και σε επίπεδο πραγματικών
συνθηκών υλοποίησης.
■

Υπολογισμός του ποσοστού υλοποίησης κάθε έργου.

■

Παρακολούθηση των επιμετρήσεων.

■

Δυνατότητα αλλαγών στη σύμβαση και παρακολούθηση των αλλαγών

■

Παρακολούθηση των συμβάσεων τιμολόγησης σε μακροπρόθεσμο

αυτών.

ορίζοντα, καθώς επίσης και δυνατότητα πολλαπλών σεναρίων τιμολόγησης και
δημιουργίας εντύπων.
■

Εκμηδένιση των γεωγραφικών αποστάσεων, διευκολύνοντας σημαντικά

την επικοινωνία εργοταξίων και κεντρικών γραφείων.
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■

Αποδέσμευση του χρήστη από τη συνεχή αυτοπρόσωπη παρουσία στο

έργο, όπου αυτή δεν είναι απαραίτητη.

4.11.3 Παρουσίαση ενός συστήματος ERP προσαρμοσμένο στις ανάγκες
του κατασκευαστικού κλάδου
To ATLAS [39] είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης
έργων και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων το οποίο λειτουργεί ως πραγματικό
εργαλείο στήριξης, οργάνωσης και βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης της
σύγχρονης τεχνικής επιχείρησης.
Με βασικά κριτήρια την ποιότητα, την ευελιξία, την ευχρηστία και την
αμεσότητα στην πληροφόρηση ένα σύγχρονο ERP σύστημα, δεν είναι απλώς ένα
σύστημα διαχείρισης, αλλά μια πλατφόρμα οργάνωσης και αξιοποίησης πόρων, όπου
μπορούν

να

συνδεθούν

συγκεκριμένες,
(χρηματοοικονικά,

εξειδικευμένες

υφιστάμενες

και

κοστολόγηση,

εφαρμογές,

μελλοντικές

παραγωγή,

που

ανάγκες

ανθρώπινο

να
της

δυναμικό,

εξυπηρετούν
επιχείρησης
προμήθειες,

διαχείριση εξοπλισμού, συμβατικά, δημόσια έργα, πληροφόρηση Διοίκησης κ.λ.π). Με
τη χρήση ενός τέτοιου πακέτου η τεχνική εταιρία καλύπτει συνολικά τις ανάγκες
διαχείρισής της, και μεμονωμένα ο μηχανικός, ο οικονομικός διευθυντής, ο λογιστής,
ο αποθηκάριος κ.ο.κ. εστιάζει και αξιοποιεί το υποσύστημα εκείνο που τον αφορά.
Είναι επίσης ειδικό για επιχειρήσεις με γεωγραφική διασπορά εγκαταστάσεων
και είναι εφοδιασμένο με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας
των πληροφοριών - βασισμένα σε Internet/Intranet περιβάλλοντα, επιτρέποντας τη
συνεχή και σταθερή πρόσβαση στις κεντρικές πηγές πληροφορίας.
ATLAS - Υποσυστήματα [39]
1.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Για την κεντρική και περιφερειακή εργοταξιακή διαχείριση. Περιλαμβάνει:
■

Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και κοινοπραξιών

■

Διαχείριση πολλαπλών έργων και φάσεων τους, διαχρονικά

■

Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου κατά έργο και κέντρα

κόστους
■

Κίνηση πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων κ.λ.π. κατά έργο και

κέντρα κόστους
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■

Ποσοτική

και

κοστολογική

παρακολούθηση

υλικών,

εργατικών,

μηχανημάτων και λοιπών πόρων κατά έργο, κέντρα κόστους, πελάτη/προμηθευτή
■

Πλήρη διαχείριση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων κ.α.

■

Module ταμειακού προγραμματισμού

■

Αυτόματη ή χειροκίνητη εισαγωγή ανά ημερομηνία και λογαριασμό ή

ανά περίοδο και λογαριασμό ή ομάδα λογαριασμών
■

Πίνακες προϋπολογισμού και απολογισμού ταμειακής ροής

■

Αναλυτικός & συγκεντρωτικός πίνακας ταμειακών ροών

■

Συγκριτικός πίνακας προϋπολογισμού / απολογισμού

■

Ανάλυση καθαρής παρούσας αξίας

και δίνει τη δυνατότητα για
■

συνδυασμένα αποτελέσματα από πολλές εταιρίες και έργα, διαχρονικά

■

σχεδίασμά προβλέψεων κόστους έργων στις φάσεις τους και συγκριτικά

αποτελέσματα με το πραγματικό κόστος
■

on-line σύνδεση με το Excel για ελεύθερο ορισμό κοστολογικών

εντύπων, με τα δεδομένα του προγράμματος (Excel-ιξη)
■

επεξεργασία όλων των αρχείων, από άλλες Windows εφαρμογές

(Access, Crystal Reports, Excel, κ.α) μέσω ODBC driver
2.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ

Καλύπτει

τη

διαχείριση

και

παρακολούθηση

της κεντρικής ή/και

των

εργοταξιακών αποθηκών υλικών και παρέχει:
■

Αρχειοθέτηση μέσω καρτελών για απλά και σύνθετα είδη

■

Αναλυτική κίνηση είδους από την παραγγελία μέχρι την ανάλωση

(Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Βιβλίο αποθήκης)
■

Ροή εισαγωγής και ανάλωσης είδους ανά μήνα, έργο και μηχάνημα

■

Κατανομή είδους στα έργα και μηχανήματα σε ποσότητα και αξία

■

Αυτόματη απογραφή αποθεμάτων ανά αποθήκη

■

εκτυπώσεις Δελτίων Παραγγελίας, Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ

εντύπων.
■

Παρακολούθηση χρεώσεων και επιστροφής εργαλείων κλπ υλικών της

κεντρικής ή των δευτερευουσών

αποθηκών στα

εργοδηγούς κλπ.
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3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Καλύπτει τη διαχείριση και παρακολούθηση του μηχανικού εξοπλισμού και
επιτρέπει:
■

Αρχειοθέτηση μέσω καρτελών με πλήρη στοιχεία για μηχανήματα και

παρελκόμενα
■

Κατανομή υλικών & εργασιών, ανά μηχάνημα και κατά έργο και κέντρο

κόστους σε ποσότητα και αξία
■

Παρακολούθηση ημερήσιας διακίνησης των μηχανημάτων από έργο σε

έργο (προγραμματισμός, πραγματοποιημένες μετακινήσεις)
■

Παρακολούθηση απασχόλησης μηχανήματος ανά έργο και κέντρο

κόστους (ώρες, ημέρες ή δρομολόγια)
■

Παρακολούθηση επισκευών και συντηρήσεων των μηχανημάτων από

τρίτους ή από εσωτερικά συνεργεία (αρχειοθέτηση υλικών και εργασίας για κάθε
επισκευή, βιβλίο συντηρήσεων με συνταγές εργασιών, προληπτική συντήρηση)
■

Χρεώσεις εργαλείων κλπ υλικών στα έργα και μηχανήματα που

ακολουθούν (περίπτωση παρελκομένων μηχ/τος)
■

Αξιολόγηση επενδύσεων

4.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

To ATLAS περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα που εφαρμόζονται στην
πλατφόρμα

διαχείρισης έργων

και

παρέχουν

παράλληλη

τήρηση

βιβλίων

β'

κατηγορίας, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής πλήρως εναρμονισμένα με την
ελληνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων:
■

Γενική Λογιιστική

■

Αναλυτική Λογιστική

■

Πελάτες / Προμηθευτές

■

Διαχείριση Φ.Π.Α.

■

Διαχείριση Αξιογράφων

■

Διαχείριση παγίων

■

Διαχείριση ξένων νομισμάτων (ΕΥΡΩ, κ.λ.π.)

■

Ανάλυση Ισολογισμών

■

Εκτύπωση ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακες

διάθεσης αποτελεσμάτων, κατάσταση γενικής εκμετάλλευσης
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■

Εξέλιξη & διάρθρωση ισολογισμών (πίνακες & γραφήματα)

■

Εξέλιξη της διάρθρωσης ισολογισμών (πίνακες & γραφήματα)

■

Τάσεις λογαριασμών ισολογισμού

■

Πίνακας πηγών / χρήσεων κεφαλαίων

■

Αριθμοδείκτες

5.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Για την πλήρη παρακολούθηση του κυκλώματος των Δημοσίων Εργων.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:
■

Συμβατικά

■

Παρακολούθηση δημοπρασιών ανά φάση

■

Διαγωνιζόμενοι, προσφορές

■

Έλεγχος μαθηματικού τύπου

■

Στατιστικά

■

Προθεσμίες, αποφάσεις, εγγυητικές

■

Προκοστολόγηση

■

Προϋπολογισμός μελέτης

■

Διαχείριση

άρθρων

με δυνατότητα ορισμού custom άρθρων για

δημιουργία «σεναρίων» προκοστολόγησης και προσφορών.
■

Διαχείριση βασικών τιμών. Δίνονται έτοιμα τα αρχεία με τις βασικές

τιμές, τους συντελεστές αναθεώρησης και τα αναλυτικά τιμολόγια.
■

Bill of materials

■

Προσφορά

■

Προϋπολογισμός προσφοράς

■

Έλεγχος ομαλότητας

■

Εναλλακτικά σενάρια κόστους-προσφοράς

6.

ΠΚΤΜΝΕ

■

Πιστοποιήσεις

■

Αναθεωρήσεις, πίνακες διαχωρισμού περιόδου

■

Ανακεφαλαιωτικοί / Συγκριτικοί

■

Επιμετρήσεις αναλυτικές/συνοπτικές

■

Αποδείξεις, συνοδευτικά έγγραφα

■

Παρακολούθηση εγγυητικών (όρια, προθεσμίες)
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■

Ελεύθερος και απλός σχεδιασμός εντύπων

■

Σύνδεση μέσω Internet με άρθρα, νομοθεσία, τράπεζες πληροφοριών

■

Ταμειακός προγραμματισμός

■

Αυτόματη ή χειροκίνητη εισαγωγή ανά ημερομηνία και λογαριασμό ή

ανά περίοδο και λογαριασμό ή ομάδα λογαριασμών
■

Πίνακες προϋπολογισμού και απολογισμού ταμειακής ροής

■

Αναλυτικός & συγκεντρωτικός πίνακας ταμειακών ροών

■

Συγκριτικός πίνακας προϋπολογισμού / απολογισμού

■

Ανάλυση καθαρής παρούσας αξίας

■

Χρονικός προγραμματισμός

■

Περιγραφή εργασιών (διάρκεια, εξαρτήσεις, πόροι)

■

Ομαδοποίηση εργασιών

■

Milestones

■

Διακοπτόμενες εργασίες

■

Παρακολούθηση ολοκλήρωσης εργασιών

■

Διαγράμματα GANTT & PERT

■

Διαγράμματα χρήσης πόρων

■

Προσαρμοσμένα ημερολόγια εργασιών για κάθε έργο

■

Σύνδεση με το module επιμετρήσεων

■

Σύνδεση με το υπο-σύστημα Διαχείρισης Εργων

7.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εξειδικευμένο,
μισθοδοτικής

διπλό

τήρησης,

εργαλείο

ειδικά

διαχείρισης

προσαρμοσμένο

ανθρώπινου
στην

δυναμικού

πολυπλοκότητα

και
και

ποικιλομορφία του κατασκευαστικού κλάδου. Περιλαμβάνει:
■

Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και κοινοπραξιών

■

Διαχείριση προσωπικού πολλών έργων και τμημάτων/ομάδων εργασίας

■

Εκκαθάριση μηνιαία, περιοδική (15ήμερη, ΙΟήμερη, εβδομαδιαία) ή

ημερήσια
■

Μετακίνηση προσωπικού από έργο σε έργο, με χωριστή τυπική και

κοστολογική παρακολούθηση
■

Παρακολούθηση

οποιουδήποτε

υπερωριών κλπ
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■

Πρόσθετο module Μηχανογραφημένα Ένσημα αξιοποίησης του μηχ/κού

συστήματος ασφάλισης Ι.Κ.Α. με μετρητά.
■

και δίνει τη δυνατότητα για:

■

όλες τις τυπικές καταστάσεις ΙΚΑ (και οικοδομικών στο έντυπο),

βεβαιώσεων, δηλώσεων ΦΜΥ κλπ
■

μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις, λογιστικές εγγραφές, πληρωμή

μέσω Τράπεζας κλπ
■

ημερολόγια έργων (ημερήσια κατανομή εργατοωρών)

■

μέσο κόστος, με δείκτες ημερομισθίων, ωρομισθίων κατά έργο και

φάση κατασκευής
■

καρτέλες

κίνησης

του

προσωπικού

με

ανάλυση

αποδοχών,

κοστολογικών και τυπικών
■

on-line σύνδεση με το Excel για ελεύθερο ορισμό κοστολογικών

εντύπων, με τα δεδομένα του προγράμματος (Excel-ιξη)
8.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ευέλικτο εργαλείο αρχειοθέτησης και επεξεργασίας εγγράφων που αποτελούν
τον φάκελο του έργου. Ως έγγραφα θεωρούνται προβολές και καταστάσεις του
ATLAS (π.χ. ισοζύγια, καρτέλες κίνησης λογ/μών, κατάσταση μηχανημάτων έργου,
λογαριασμοί κ.ο.κ.), καθώς και έγγραφα άλλων εφαρμογών (π.χ. Word έγγραφα,
Excel πίνακες, AutoCAD σχέδια, HTML, DHTML, XML σελίδες από το INTERNET,
PowerPoint παρουσιάσεις, Primavera / MS Project διαγράμματα κ.ο.κ.). Το σύστημα
υποστηρίζει:
■

Ελεύθερο δενδροειδή σχεδίασμά ιεράρχησης εγγράφων

■

Λειτουργία πρωτοκόλλου με δυνατότητα αυτόματης ανάθεσης αριθμού

πρωτοκόλλου στα νέα έγγραφα
■

Ελεύθερο σχεδίασμά εντύπων (φόρμες)

■

Σχεδίασμά

διαδικασιών

και

παρακολούθηση

περαίωσής

τους

με

διαγράμματα workflow
■

On-line επεξεργασία αρχείων Word, Excel, AutoCAD, HTML, DHTML,

■

Internet συνδέσεις και ενσωμάτωση ενδιαφερόντων sites, ή σελίδων

XML

στην ιεραρχική δομή των εγγράφων
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Περιβάλλον προγραμματισμού (scripting) για αυτοματοποίηση εργασιών πάνω
σε έγγραφα με χρήση COM interfaces. Υποστηρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού
VBScript, JavaScript και Python j.
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5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°: Περιβάλλον & συστήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

5.1 Γενικά
Περιβάλλον, ποιότητα, οικονομική άνοδος. Τρεις έννοιες, που εξαρτώνται
απόλυτα η μια από την άλλη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, που οι ενεργειακοί
πόροι κοστίζουν πανάκριβα και η ορθολογική διαχείρισή τους, κρύβει «εξοικονόμηση
χρημάτων». Εξάλλου, στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, δεν είναι
δυνατό να επιδιώκουμε την ανάπτυξη και την οικονομική εξέλιξη χωρίς την υιοθέτηση
αρχών οργάνωσης, που να υποστηρίζουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, την
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη συνεχή
βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης.

5.2 Ενέργεια και περιβάλλον
Ο διπλασιασμός του πληθυσμού της γης, η μείωση της κατά κεφαλήν
καταναλισκόμενης τροφής και οι ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες είχαν σαν
αποτέλεσμα την περιβαλλοντική κρίση. Κρίση που εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα και
επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και έχει καταστροφικές συνέπειες
για το μέλλον του πλανήτη, την κοινωνία και την οικονομία.
Μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει ο τομέας της παραγωγής των πρώτων υλών.
Οι βιομηχανίες πρώτων υλών κατατάσσονται ανάμεσα στις πιο ενεργοβόρες και
ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για φαινόμενα όπως η όξινη βροχή, το φαινόμενο του
«θερμοκηπίου» και καταστροφές του τοπίου. Οι σχετικά χαμηλές τιμές των πρώτων
υλών είναι μια από τις αιτίες της υπέρμετρης αύξησής τους, στις οποίες δεν
συνυπολογίζονται τα

περιβαλλοντικά

κόστη εξόρυξης και

επεξεργασίας.

Στον

ενεργειακό τομέα έχει εξαπλασιαστεί η παραγωγή πετρελαίου, ενώ η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν διπλασιάζεται κάθε δεκαετία.
Αποτέλεσμα των διαρκώς αυξανόμενων καταναλωτικών αναγκών είναι η
αύξηση των ενεργειακών καταναλώσεων στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στον
οικιακό, εμπορικό και τριτογενή τομέα. Τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας
συμβάλλουν στις εκπομπές ρυπογόνων αερίων που προκαλούν την ατμοσφαιρική
ρύπανση και μακροπρόθεσμα τις κλιματικές αλλαγές του πλανήτη. Κύριος υπεύθυνος
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είναι το διοξείδιο του άνθρακα, αέριο που παράγεται από την καύση άνθρακα, μαζούτ
ή λιγνίτη, και άλλων πρώτων υλών και που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και την τρύπα του όζοντος.
Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών αυτών προβλημάτων, ιδιαίτερα μετά
την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον στο Rio de Janeiro το 1992,
έκανε επίκαιρη την αναγκαιότητα λήψης μέτρων. Οι κυβερνήσεις όλων των κρατών
προσπαθούν να ενσωματώσουν κατευθύνσεις για τη
κλιματικές

αλλαγές

και

για

την

προστασία

των

βιοποικιλότητα, για τις

δασών.

Ιδιαίτερα

έντονη

δραστηριότητα αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λαμβάνει όλο και πιο
δραστικά μέτρα για τη διάδοση και ενσωμάτωση των αρχών μιας ανάπτυξης νέου
τύπου που σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον, που στηρίζεται στη λογική της
προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και όχι στην υπερεκμετάλλευσή
τους ώστε να... «έχουν και οι μελλοντικές γενιές»...
Έχει γίνει πλέον κατανοητό, ότι η επίτευξη μιας αρμονικής και ισορροπημένης
ανάπτυξης των

οικονομικών

δραστηριοτήτων,

καθώς

και

μιας

βιώσιμης

μη

πληθωριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και βελτίωση της ποιότητας
ζωής, αποτελούν στόχο και στοίχημα επιβίωσης για την ανθρωπότητα στα χρόνια που
έρχονται.

5.2.1

Περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

έχει ως κύριες κατευθύνσεις τις παρακάτω:
1.

Την εξοικονόμηση της ενέργειας των πρώτων υλών και του νερού με

στόχο να επιτευχθούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η
ορθολογική χρήση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων.
2.
κρίση

στις

Την πληροφόρηση του κοινού, ώστε ο καταναλωτής να έχει καλύτερη
επιλογές

του

και

μεγαλύτερη

εμπιστοσύνη

στις

βιομηχανικές

δραστηριότητες, στους ελέγχους και στην ποιότητα των προϊόντων.
3.

Την προστασία του περιβάλλοντος ως μέσο αύξησης της απασχόλησης

και προώθησης της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης.
4.

Την κοινωνική ευημερία και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής.
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5.

Τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και των

ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η βιομηχανία δεν συμβάλλει
μόνο στην επιδείνωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, αλλά συγχρόνως αποτελεί
και σημαντικό παράγοντα της επίλυσης του, στο βαθμό που η ρυπαίνουσα βιομηχανία
και αντί παραγωγική είναι και λιγότερο επικερδής.
6.

Την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του κράτους και των οικονομικών

παραγόντων.

5.2.2

7.

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

8.

Την αποφυγή πρόκλησης ανεπανόρθωτων βλαβών στο περιβάλλον.

Περιβαλλοντική

πολιτική

στα

πλαίσια

της

βελτίωσης

της

ανταγωνιστικότητας
Εκτός των παραπάνω και προσεγγίζοντας το ζήτημα από τη σκοπιά της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, πρέπει να τονιστεί, θεωρείται
επιβεβλημένη η χρήση οριζόντιων εργαλείων πολιτικής, ένα εκ των οποίων είναι και η
βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, η βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, στην οποία συμβάλει και η εφαρμογή
αυστηρού αλλά κύρια αξιόπιστου διοικητικού και θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, έχει αποδειχθεί, ότι μέσο - και μακροπρόθεσμα, με τις αναδιαρθρώσεις
και ορθολογικοποιήσεις που προκαλεί στη χρήση των πόρων της επιχείρησης,
αντισταθμίζει το κόστος της και αποτελεί σαφώς παράγοντα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας.

Είναι

χαρακτηριστικό

πως

η

ύπαρξη

πιστοποίησης

για

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για Οικολογικά Προϊόντα αποτελεί συχνά
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες αγορές με υψηλή περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και συνήθως υψηλή αγοραστική δύναμη.
Το έλλειμμα κοινωνικής αποδοχής, από την άλλη πλευρά, για τη βιομηχανική
δραστηριότητα που παρατηρείται έντονο στη χώρα μας σε συνδυασμό με την όξυνση
της περιβαλλοντικής κρίσης και της κρίσης στην απασχόληση καθιστούν επιτακτική
την ανάγκη για στήριξη της απασχόλησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
και προστασία της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων σύμφωνα με τις
επιταγές των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
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Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών είναι με τη σειρά της αναγκαία η
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Άλλωστε μια πολιτική
περιβάλλοντος είναι ολοκληρωμένη μόνο ως συνισταμένη επιμέρους ολοκληρωμένων
πολιτικών στη βιομηχανία - ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στη γεωργία,
στα κατασκευαστικά έργα. Είναι οι δραστηριότητες αυτών των τομέων, λοιπόν, που
δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό πρόβλημα και άρα στις αντίστοιχες
τομεακές πολιτικές θα πρέπει να αναζητηθούν και τα εργαλεία επίλυσης του
δημιουργούμενου προβλήματος.
Η ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η
πραγματική (αειφορική) προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο
με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας: από το σχεδίασμά του προϊόντος και την επιλογή της
τεχνολογίας της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι τη μέριμνα για την αξιοποίησή του
μετά το τέλος του

Κύκλου Ζωής του. Αυτή

η ολοκληρωμένη

προσέγγιση,

ξεπερνώντας παρωχημένες λογικές αντιρρύπανσης, είναι και η εφαρμογή στην πράξη
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης για τον τομέα της βιομηχανίας.
Με

την

εφαρμογή

τεχνικών

αντιρρύπανσης

(φίλτρων,

εγκαταστάσεων

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ή χώρων
ταφής στερεών αποβλήτων) επιτυγχάνεται η συγκέντρωση των ρύπων αντί της
διασποράς τους και η μεταφορά τους από τον έναν αποδέκτη στον άλλο, με
αποτέλεσμα τη μεγέθυνση - μακροπρόθεσμα - της δυσκολίας για ουσιαστική
αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης. Η νέα θεώρηση για τη βιομηχανική περιβαλλοντική πολιτική επιβάλλει την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων και τη διαμόρφωση πλαισίου συναινετικής πολιτικής, με χρήση
νέων θεσμών και εργαλείων (Εθελοντικές Συμφωνίες, Περιβαλλοντικά Βραβεία
Βιομηχανίας, Συστήματα Τιμολόγησης Ρύπανσης, Περιβαλλοντικοί Φόροι κ.λπ.).
Σήμερα η - εντός και εκτός των επιτρεπόμενων ορίων - ρύπανση αποδίδεται,
χωρίς τιμολόγηση, στο περιβάλλον και επιβαρύνει την ποιότητα των λεγάμενων
ελεύθερων αγαθών (ατμόσφαιρα, ύδατα, έδαφος). Η βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων της βιομηχανίας προϋποθέτει τον οικολογικό αναπροσανατολισμό της με
αλλαγές στο σχεδίασμά των προϊόντων (Οικολογική Σήμανση), στο τεχνολογικό
επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας (Καθαρές Τεχνολογίες), όσο και στη συνολική

- 136 -

Διπλωματική εργασία με θέμα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
Δ.Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

οργάνωση της λειτουργίας τους (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Οι
επιχειρήσεις, εντάσσοντας τη φροντίδα για το περιβάλλον στις στρατηγικές τους,
κερδίζουν πόρους και συμμαχίες στην τοπική κοινωνία, δημιουργούν συγκριτικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τελικά βελτιώνουν σε πραγματικούς όρους την
ανταγωνιστικότητά τους.

5.3 Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί τη μέθοδο εκείνη, η οποία παρακολουθεί
την ορθολογικότερη χρήση όλων των υλικών που προέρχονται από τη φύση μέσα
από τη βιομηχανική δραστηριότητα με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αυτής. Στόχος των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεν είναι
να ελεγχθεί η φιλικότητα μιας επιχείρησης προς το περιβάλλον, ώστε αυτή να κριθεί
θετικά η αρνητικά, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν
οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος να συμβαδίσουν. Επίσης,
στόχος δεν είναι να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις με επιπλέον κόστος εξαιτίας της
υιοθέτησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αντίθετα, στόχος είναι η
προστασία του περιβάλλοντος να έχει και οικονομικά οφέλη για αυτόν που εφαρμόζει
τις κατάλληλες πρακτικές.
Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
μπορεί να προκαλέσει επιπλέον κόστος στη λειτουργία μιας εταιρίας. Ανυπολόγιστο
είναι συχνά το κόστος της δυσφήμησης που επωμίζεται μια εταιρία, ενώ τα χρήματα
που καταβάλλει προκειμένου να αποκαταστήσει την εικόνα της στη συνείδηση των
πολιτών/πελατών της είναι συχνά πολλαπλάσια του προστίμου. Μήπως αυτό που
φαίνεται αρχικά «φθηνό και συμφέρον» αποδεικνύεται τελικά «πανάκριβο και
ασύμφορο»; Πόσο ευδιάκριτη είναι η διαφορά μεταξύ των δύο; Ένα Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς ISO 14001 αποσκοπεί στο να δώσει στο προϊόν
ή/και στην υπηρεσία επιπρόσθετη αξία. Η κοινωνική συνείδηση που επιδεικνύει μια
εταιρία με την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αποτελεί
αναμφισβήτητα ακαταμάχητο εργαλείο δημοσίων σχέσεων και marketing, τόσο για
τους πελάτες όσο με τους δημόσιους φορείς και τους απλούς πολίτες.
Τα κυριότερα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) είναι: α) Το
Βρετανικό Πρότυπο BS 7750 που άρχισε να εφαρμόζεται το 1992, το Ευρωπαϊκό
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Σχέδιο Οικοδιαχείρισης και Επιθεώρησης ( Eco-Management and Audit Scheme EMAS ) που άρχισε να εφαρμόζεται το 1995 και το Διεθνές Πρότυπο ISO 1400 που η
εφαρμογή του αρχίζει από το 1997.

5.4 Παρουσίαση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
5.4.1

EMAS
To EMAS έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τον Κανονισμό 1836/93 της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βάλει σε τάξη τα διάφορα εθνικά συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών χωρών και να θέσει τους κανόνες του
παιχνιδιού

ενός

υγιούς

ανταγωνισμού

των

επιχειρήσεων

στο

στίβο

της

περιβαλλοντικής επίδοσης. Κινείται στο πνεύμα, το οποίο υποδεικνύει ότι η ευθύνη
για το περιβάλλον πρέπει να μοιράζεται ανάμεσα στις αρχές, στη βιομηχανία, στους
παραγωγούς γενικά και στους καταναλωτές, το κοινό δηλαδή γενικότερα. Σε αυτή
την κατεύθυνση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο
νομοθετικό οπλοστάσιο με περισσότερα από 450 νομικά εργαλεία στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος. Σε μερικά κράτη - μέλη μάλιστα οι κανονισμοί, οι
οδηγίες κλπ., αποτελούν τη βάση για μεγάλο μέρος και της εθνικής νομοθεσίας.
Όμως παρά την ύπαρξη πληθώρας οδηγιών και κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
την ύπαρξη δράσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η ποιότητα του περιβάλλοντος
δυστυχώς εξακολουθεί να χειροτερεύει μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση,αλλά και
παγκοσμίως. Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί τη χρήση ενός ευρύτερου
φάσματος εργαλείων για την περιβαλλοντική πολιτική. Απαιτεί μια νέα προσέγγιση
βασισμένη σε διαφορετικές αρχές δράσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό αυτόν
(1836/93) οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενσωματώσουν το περιβάλλον στην πολιτική
τους, στη στρατηγική και τα συστήματα πάνω και πέρα των ελάχιστων απαιτουμένων
που προβλέπονται από τους κανονισμούς [43].
To EMAS επομένως είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στην οικονομία της
αγοράς, αναπτύχθηκε για να εισάγει τις δυνάμεις της αγοράς στον τομέα του
περιβάλλοντος, προάγοντας την άμιλλα μεταξύ των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
σε περιβαλλοντική βάση. Το οικολογικό σήμα είναι ένα άλλο παράδειγμα ρύθμισης
που βασίζεται στην οικονομία της αγοράς και αφορά στα προϊόντα. Η εθελούσια
συμμετοχή σε αυτά τα συστήματα είναι μια καινοτομία. Το εν λόγω σύστημα
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περιβαλλοντικής διαχείρισης οργανώνεται στη βάση των παρακάτω τυποποιημένων
διαδικασιών:
■

Πραγματοποίηση αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης.

■

Θέσπιση αρχών περιβαλλοντικής πολιτικής, αντικειμενικών στόχων και

προγράμματος για τις διεξαγόμενες στην περιοχή δραστηριότητες.
■

Οργάνωση και προσωπικό, καθορισμός αρμοδιοτήτων.

■

Δημιουργία

και

συνεχής

ενημέρωση

αρχείου

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων και περιβαλλοντικών κανονισμών.
■

Διαδικασία διεξαγωγής περιβαλλοντικής επιθεώρησης και αναθεώρηση

των περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών σύμφωνα με τα αποτελέσματα και
συμπεράσματα της περιοδικής επιθεώρησης [43].

5.4.2

ISO 14000
Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14000 κάνει την εμφάνιση του το 1997, τελευταίο

χρονικά

σε σχέση

με τα άλλα

δύο ανταγωνιστικά

πακέτα

και αφορά την

περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία μιας βιομηχανικής επιχείρησης.
Το

Πρότυπο

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO

14000

είναι

μια

μεθοδολογία που στόχο έχει την παράλληλη βελτίωση των περιβαλλοντικών και των
οικονομικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, καθώς επιτρέπει στις διάφορες διεργασίες
να είναι αποδοτικότερες, καινοτόμες, και περιβαλλοντικά συμβατές. Καλύπτει την
οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές διαδικασίες, τις διεργασίες και τους
πόρους που επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας
επιχείρησης και προβλέπει τέσσερα επίπεδα επιθεώρησης:
1.

Επιθεώρηση

συμμόρφωσης

που

εξετάζει

εάν

πληρούνται

οι

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και επιβεβαιώνει ή διασφαλίζει, ότι η λειτουργία της
εγκατάστασης συμφωνεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
2.

Επιθεώρηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εξετάζει την

περιβαλλοντική

πολιτική της επιχείρησης και αξιολογεί τα αποτελέσματα της

εφαρμογής του συστήματος καθώς και τις τυπικές διαδικασίες περιβαλλοντικής
διαχείρισης της επιχείρησης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και να
διορθωθούν.
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3.

Επιθεώρηση / Αξιολόγηση Επικινδυνότητας που πραγματοποιεί μια

προκαταρκτική

επισκόπηση

της

κατανομής

ευθυνών

στη

λειτουργία

μιας

εγκατάστασης, ώστε να εντοπίσει τους κινδύνους για το περιβάλλον που μπορούν να
οφείλονται στις πρώτες ύλες και τις διεργασίες που χρησιμοποιούνται, αλλά και στον
ανθρώπινο παράγοντα.
4.

Επιθεώρηση

βελτίωσης,

η

οποία

αναφέρεται

στην

περιοδική

επιθεώρηση της επιχείρησης για τη στρατηγική της όσον αφορά στις καθαρότερες
τεχνολογίες παραγωγής και τα αποτελέσματα τους.
Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ως προς ISO 14001, στηρίζεται στον εντοπισμό εκείνων των εργασιών μιας εταιρίας,
που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν σε μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

ποσοτικοποιούνται

και ορίζονται

οι απαραίτητες

διαδικασίες, των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξή τους και
ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους. Εάν χρειαστεί,
γίνονται οι

κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Παράλληλα,

καταγράφονται

οι

υπευθυνότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες, το οποίο και
εκπαιδεύεται κατάλληλα. Το απώτερο ζητούμενο του είναι η συνεχής βελτίωση στην
επίδοση της εταιρίας προς το περιβάλλον. Η δέσμευση στη συνεχή βελτίωση, που
αρχικά υιοθέτησε το ISO 14001, υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τη νέα έκδοση του
ISO 9001:2000 και πρεσβεύει χαρακτηριστικά την αρχή ότι «εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο». Τα παραδείγματα των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς ISO 14000 και τελικά κατάφεραν να αποσβέσου
γρήγορα και μετρήσιμα τα χρήματα που επενδύθηκαν για την απόκτησή του, είναι
πολλά και ενθαρρυντικά.
Η INFORM ΛΥΚΟΣ Α.Ε. υιοθετώντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ως προς
ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς ISO 14000, κατάφερε να
μειώσει τα λάθη κατά παραγωγική διαδικασία κατά 47%, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τη
φύρα α’ ύλης, άρα και των απορριμμάτων κατά 50%. Από αυτή την προσπάθεια
βγήκαν εξίσου

κερδισμένοι

περιβάλλον και οικονομία.

Οι επιχειρηματικοί

και

περιβαλλοντικοί στόχοι ταυτίζονται.
Τα ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., στα πλαίσια εφαρμογής ενός Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς ISO 14000, πέτυχαν από τη βελτίωση
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λειτουργίας της Μονάδας Καύσης Απορριμμάτων

για

παραγωγή

ατμού,

την

εξοικονόμηση 9-9,5 kg υγραερίου για κάθε νέο τόνο πρώτης ύλης.
Η SIEMENS ΑΕ, μετά την εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης, κατάφερε να
μειώσει τη χρήση νέων υλικών, χαρτιού, χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου κατά 45%,
ηλεκτρικής ενέργειας 8-12% και νερού 90%.
Από τα παραπάνω μπορεί να συνάγει κανείς το συμπέρασμα, ότι το περιβάλλον
δείχνει έμπρακτα την ευγνωμοσύνη του στις εταιρίες που προσπαθούν.

Και

ταυτόχρονα παραδίδει μαθήματα οικονομίας. Οι επενδύσεις που έγιναν, αποτέλεσαν
έργο υποδομής για τις εταιρίες και η απόδοσή τους είναι συνεχώς αυξανόμενη και
διάρκειας. Οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, το νερό κοστίζουν και όσο μειώνονται τα
αποθέματά τους, θα κοστίζουν περισσότερο.
To ISO 14000

, όπως ήταν λογικό, συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το

αντίστοιχο και ISO 9000.

Τα πρότυπα ISO 9000 ήρθαν να καλύψουν το κενό

προσδιορισμού της μεθοδολογίας με την οποία οι εταιρίες θα καθορίζουν και θα
ελέγχουν την παραγωγική δραστηριότητά τους με σκοπό τη διασφάλιση της
ποιότητας. Τα πρότυπα αυτά οδήγησαν σε επιτυχημένα διαχειριστικά μοντέλα που
έφεραν καρπούς στον επιχειρηματικό χώρο, σε όσες επιχειρήσεις προνόησαν να
θέσουν ως προτεραιότητα

την

παροχή

υπηρεσιών

και

προϊόντων σταθερής

ποιότητας. Σε συνέχεια, λοιπόν, της λογικής των προτύπων διασφάλισης ποιότητας,
και

λαμβάνοντας

υπόψη

την

αναγκαιότητα

πρόληψης

και

περιορισμού

των

περιβαλλοντικών προβλημάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
ή οργανισμών, δημιουργήθηκαν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Το πρότυπο ISO 14001, πιο συγκεκριμένα, ορίζει 18 απαιτήσεις που πρέπει να
εντάξει μία εταιρία στη διαχειριστική της πρακτική, αναφορικά με το περιβάλλον, για
να πιστοποιηθεί. Οι 18 απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 εντάσσονται σε τέσσερις
ενότητες: Σχεδιασμός, εφαρμογή, πρόληψη και διόρθωση, ανασκόπηση από τη
διοίκηση. Την ίδια λογική ακολουθεί η δομή του νέου προτύπου ISO 9001:2000 με
σκοπό την πλήρη συμβατότητα με το ISO 14001. Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000
εντάσσει τις απαιτήσεις του στις ακόλουθες ενότητες: ευθύνη διοίκησης, διαχείριση
πόρων, υλοποίηση παραγωγής, μετρήσεις, ανάλυση, βελτίωση.
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5.5 Σύγκριση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και ISO
14000
Τόσο το EMAS, όσο και το ISO 14000 είναι Συστήματα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, τα οποία έχουν κοινό σκοπό. Οι διαδικασίες για την ανάπτυξη και την
εφαρμογή και των δύο συστημάτων βασίζονται στις διαδικασίες του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας. Κατά συνέπεια οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους είναι
λίγες.
To EMAS έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά όλες τις
επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν παραγωγικές δραστηριότητες ή παρέχουν
υπηρεσίες και η εφαρμογή του άρχισε από το 1995. To ISO 14000 με τη σειρά του
έχει αναπτυχθεί από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων ( ISO ) και αφορά όλες τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κάθε είδους, σε όποιο τομέα της οικονομίας και σε
όποιο κλάδο και αν ανήκουν.
Εκτός από ελάχιστες διαφορές σε επίπεδο ορολογίας τα δύο συστήματα
ουσιαστικά διαφέρουν στα παρακάτω σημεία [43,44]:
•
των

To EMAS απαιτεί την καταγραφή σε ένα διαρκώς ενημερωμένο κατάλογο

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

και

των

σχετικών

με

την

επιχείρηση

νομοθετημάτων, ενώ το ISO 14000 δεν απαιτεί τέτοιου είδους καταγραφή.
•

To

EMAS

απαιτεί

τη

διάθεση

στο

κοινό

του

εφαρμοζόμενου

περιβαλλοντικού συστήματος, του προγράμματος και της περιβαλλοντικής πολιτικής
της επιχείρησης, ενώ το ISO 14000 ζητά τη διάθεση στο κοινό μόνο της
περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης.
•

Στα πλαίσια του EMAS η επιχείρηση που εφαρμόζει την περιβαλλοντική

διαχείριση μπορεί να ελέγχει τους προμηθευτές και υπεργολάβους της, ώστε οι
πρακτικές του να συμφωνούν με την περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση της
επιχείρησης, καθώς θεωρούνται σαν τμήμα των διαδικασιών της πιστοποιημένης
επιχείρησης. To ISO 14000 απλά ζητά η επιχείρηση που εφαρμόζει τις διαδικασίες του
προτύπου να κοινοποιεί τις απαιτήσεις της στους προμηθευτές της και υπεργολάβους
της, όχι όμως και να ελέγχει τις πρακτικές τους.
•

To EMAS, σε αντίθεση με το ISO 14000 δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά

υπάρχουσα κοινοτική, εθνική, περιβαλλοντική πολιτική ή τεχνικές προδιαγραφές και
ούτε απαλλάσσει

κατά οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη της επιχείρησης να
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εκπληρώσει

τις

προδιαγραφών.

νόμιμες
Στοχεύει

υποχρεώσεις
σε

μια

πιο

της

έναντι

της

ολοκληρωμένη

νομοθεσίας

ένταξη

του

ή

των

παράγοντα

περιβάλλον σε όλες τις δραστηριότητες των κρατών - μελών.
•

Με το EMAS καλείται η εταιρία να βεβαιωθεί, ότι συμμορφώνεται πλήρως

με τις νομοθετικές απαιτήσεις πριν ζητήσει την επαλήθευση του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ το ISO 14001 αρκείται στο να θέσει η επιχείρηση
ως μελλοντικό στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
•
στη

Με το EMAS δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων

διαδικασία

προβλέποντας

βελτίωσης
τη

της

συμμετοχή

περιβαλλοντικής

τους

σε

ειδικές

επίδοσης
επιτροπές

της
και

επιχείρησης,
όργανα

που

διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό.
•

Με το EMAS είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να προετοιμάσει, να

επαληθεύσει και να εκδώσει την Περιβαλλοντική Δήλωση, η οποία θα ενημερώνει
κάθε ενδιαφερόμενο για την πολιτική, τους στόχους, το πρόγραμμα και τις επιδόσεις
της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον.
To EMAS είναι λοιπόν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρέστερο
από το ISO 14000, έχει περισσότερες απαιτήσεις και επιτυγχάνει λεπτομερέστερο
έλεγχο των διαδικασιών, χωρίς να έχει υψηλότερο κόστος. Επίσης ενημερώνει
καλύτερα την κοινή γνώμη και δίδει μια καλύτερη περιβαλλοντική εικόνα για την
επιχείρηση. Αντίθετα το EMAS έχει μέχρι στιγμής την Ευρωπαϊκή μόνο αναγνώριση,
ενώ το ISO 14000 έχει παγκόσμια αναγνώριση ως σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Βέβαια, από την άποψη της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να
λειτουργήσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το αν θα επιλέξει το ISO
14001 ή το EMAS μικρή σημασία έχει. Όποιο πρότυπο και αν επιλεγεί, αν αναπτυχθεί
ουσιαστικά και όχι μόνο για τη δόξα της πιστοποίησης, τα οφέλη στο τέλος θα είναι
εκεί για να ανταμείψουν την προσπάθεια. Και θα είναι οφέλη περιβαλλοντικά,
οικονομικά και οργανωτικά.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε παρατηρηθεί ένας αθέμιτος ανταγωνισμός
μεταξύ των προτύπων, ο οποίος όμως δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα, ενώ παράλληλα
η ανάγκη να συγκλίνουν τα δύο πρότυπα είχε διαγνωστεί με σαφήνεια. Η λύση που
δόθηκε

ήταν

η

ενσωμάτωση

στο

EMAS του
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περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύσσεται στα πλαίσια της εφαρμογής του
EMAS. Έτσι λοιπόν, το EMAS II πήρε σάρκα και οστά και διατηρεί σήμερα αυτή τη
φιλοσοφία. Με άλλα λόγια, μια επιχείρηση μπορεί να προετοιμαστεί για καταχώριση
κατά EMAS II με το να αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO
14001 και να το εμπλουτίσει με μερικά επιπλέον στοιχεία.
To EMAS II εξακολουθεί να διατηρεί την κυριότερη διαφορά του προκατόχου
του σε σχέση με το ISO 14001, και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το EMAS
(και το προηγούμενο και το νέο) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιβαλλοντικής

Α/Α

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

X

X

X

2

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

X

X

X

3

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ISO 14000

EMAS

BS7750

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ

4
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
5

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΚΑΙ

6

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

X

X

X

8

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

X

X

X

9

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

X

X

X

10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

X

X

X

11

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

X

X

X

12

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

2

4

13

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3

X

14

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ

3

X

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

15

X

X

X

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκφράζει την επιθυμητή στροφή προς μέσα
τα οποία θα είναι προσανατολισμένα στη λειτουργία της αγοράς και θα βασίζονται
όλο και λιγότερο στην επιβολή μέσω της νομοθεσίας. Επιπλέον, συνδέεται με άλλα
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σημαντικά εργαλεία άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως η Οδηγία 96/61 EC,
γνωστή ως IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), η οποία ήδη
επηρεάζει την αδειοδότηση νέων βιομηχανικών μονάδων, καθώς τη συνδέει με την
εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques). Εκεί
πάντως που το EMAS II διαφοροποιήθηκε από το EMAS είναι στους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας που καλύπτει. Το γεγονός ότι το EMAS κάλυπτε μόνο τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις δημιουργούσε γκρίνια από πολλά κράτη-μέλη. Η Μεγάλη
Βρετανία

πίεζε,

για

παράδειγμα,

για

την ένταξη

των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, η Ελλάδα και η Ισπανία για τον τουρισμό, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες
για τη γεωργία και την αλιεία. To EMAS επέτρεπε στα κράτη-μέλη να πειραματιστούν
με εφαρμογές του Κανονισμού και σε άλλους τομείς εκτός της βιομηχανίας, και
φαίνεται ότι τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. To EMAS II λοιπόν είναι ανοικτό
σε

όλους

τους

οργανισμούς

που

επιθυμούν

να

βελτιώσουν

τη

συνολική

περιβαλλοντική τους επίδοση.
1: Ανασκόπηση κανονισμών.
2: Κατευθυντήριες γραμμές / Καλή πρακτική.
3: Μέσω εσωτερικών ελέγχων.
4: Στον αρμόδιο οργανισμό.

5.6 Λόγοι που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Οι βασικοί λόγοι [43,44,50] που επηρέασαν τις επιχειρήσεις, ώστε να προβούν
μαζικά σε εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διαφοροποιούνται
ανάλογα με το χαρακτήρα και τις οργανωτικές δομές κάθε επιχείρησης. Συνοπτικά θα
μπορούσαν να παρατεθούν τα παρακάτω στοιχεία:
•

Για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που εμφάνιζαν τις σημαντικότερες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντιμετώπιζαν σε τακτική βάση υψηλά πρόστιμα
καθώς και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θεωρήθηκε το μέσο, με το οποίο
πρωταρχικά θα βελτιωνόταν η δημόσια εικόνα της επιχείρησης και θα μειώνονταν οι
παρενοχλήσεις από τους κρατικούς και τοπικούς φορείς. Παράλληλα η πιστοποίηση
κατά ISO 14001 χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση των δημοσίων σχέσεων με
τους παραπάνω φορείς. Σε αρκετές περιπτώσεις η υιοθέτηση του προτύπου ISO
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14001 για την εφαρμογή ΣΠΔ χρησιμοποιήθηκε για την ουσιαστική βελτίωση των
περιβαλλοντικών πρακτικών με βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό και ανάλογες
επενδύσεις. Η παρακολούθηση και βελτίωση του ΣΠΔ ανατέθηκε σε εξειδικευμένα
στελέχη της επιχείρησης με υποστήριξη από καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.
•

Για τις μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τείνουν να υιοθετήσουν τη

φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) η εφαρμογή ενός ΣΠΔ
ήταν ένα ακόμη εργαλείο για την καθιέρωσή τους ανάμεσα στις κορυφαίες του
κλάδου

τους

και

την

πλήρη

διάκριση

από

τον

ευρύτερο

ανταγωνισμό.

Η συστηματική και μέσα από συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντική διαχείριση,
χωρίς να γίνει αυτοσκοπός, ήταν ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση ενός ενιαίου
συστήματος διοίκησης με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση της αναγνώρισης ακόμα και
στην ευρωπαϊκή αγορά.
•

Τέλος, υπάρχουν και οι καθαρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με

κάθε μέσο προσπαθούν να εμφανιστούν στο προσκήνιο της αγοράς και να
διαφοροποιηθούν από τον ιδιαίτερα "φορτικό" ανταγωνισμό. Αυτές οι επιχειρήσεις
χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό υιοθέτησαν τις αρχές ενός ΣΠΔ ακόμα και αν στην
πραγματικότητα οι δράστηριότητές τους είχαν ελάχιστες ή και μηδαμινές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και πολλές
επιχειρήσεις οι οποίες ακολούθησαν την εφαρμογή ενός ΣΠΔ μετά από έμμεσες
πιέσεις που τους ασκήθηκαν ως προμηθευτές άλλων εταιριών είτε από την ελληνική
είτε από τη διεθνή αγορά.
Η εφαρμογή ενός ΣΠΔ και η πιστοποίησή του χρησιμοποιήθηκε και στις τρεις
προαναφερόμενες περιπτώσεις ως εργαλείο Marketing για την προώθηση τόσο του
ονόματος όσο και των προϊόντων, όπως συνέβη άλλωστε και με τα Συστήματα
Ποιότητας για την πλειονότητα των πιστοποιημένων ελληνικών επιχειρήσεων.
Βασικό κίνητρο για όλες τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις η δυνατότητα
ένταξης και μερικής χρηματοδότησης της πιστοποίησης ΣΠΔ (κατά ISO 14001 ή
EMAS) από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω παραδείγματα υπήρξαν και αρκετές επιχειρήσεις,
οι οποίες εκμεταλλεύθηκαν τις συνθήκες για την ανάπτυξη ΣΠΔ με πρωταρχικό στόχο
να μεταβάλουν την κουλτούρα του προσωπικού, να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις τους και να διεκδικήσουν τα θεωρητικά οφέλη από μία τέτοια επένδυση.
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Οι επιχειρήσεις αυτές θεώρησαν ως δεδομένη απαίτηση τη συμμόρφωση με
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέλησαν να δώσουν στις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες το μήνυμα της συνειδητής προσπάθειας για βελτίωση σε όλα τα επίπεδα
της

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

και

συμπεριφοράς.

Στις

περιπτώσεις

αυτές

ακολουθήθηκε συγκεκριμένη πολιτική και διατέθηκαν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για
τη συντήρηση και βελτιστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος.
Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη βασικών υποδομών, η ανάγκη σημαντικών
επενδύσεων σε τεχνολογία, η ανεπαρκής νομοθεσία, η "τυπική" παρακολούθηση των
διαφόρων επιχειρήσεων από την πλευρά της πολιτείας ως προς τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις τους και η ελάχιστη προβολή των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη
χώρα μας αποτελούν το πλέγμα των αιτιών, το οποίο στάθηκε ικανό, ώστε πλήθος
εταιριών να αγνοήσει την ύπαρξη των Συστημάτων Περιβαλλοντικής και να μην
ασχοληθεί ουσιαστικά με την περιβαλλοντική τους απόδοση.

5.7 Οφέλη από την εισαγωγή περιβαλλοντικής διαχείρισης
Τα

βασικότερα

Περιβαλλοντικής

οφέλη

Διαχείρισης

[44]

από

αναφέρονται

την

εφαρμογή

συνοπτικά

και

ενός

Συστήματος

κατηγοριοποιημένα

παρακάτω:
1.

Κατανάλωση - Τεχνολογία - Απόβλητα

>

Μείωση κόστους για την απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων και

περιβαλλοντικών τελών.
>

Μείωση κόστους για μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση.

>

Βελτιωμένος έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών.

>

Πρόβλεψη

μελλοντικών

περιβαλλοντικών

προβλημάτων

επενδύσεων.

>

Βελτιωμένες παραγωγικές διεργασίες.

>

Ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων και τεχνολογιών.

2.

Αγορές - Οικονομικά - Διαχείριση

>

Νέες και διαφορετικές ομάδες πελατών.

>

Διατήρηση των υπαρχουσών αγορών και ομάδων πελατών.

>

Αυξημένη συνεργασία σε ολόκληρη την αλυσίδα προμηθευτών.

>

Προσέλκυση νέων επενδυτών.
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y

Καλύτερη πρόσβαση σε δάνεια και μειωμένα ασφάλιστρα.

y

Ελάττωση

και

περιορισμός των

διαχειριστικών

και

λειτουργικών

διαδικασιών.

y

Αυξημένα κίνητρα για περιβαλλοντική ενημέρωση του προσωπικού.

y

Ενσωμάτωση του

ενδιαφέροντος για το περιβάλλον στη διοίκηση των

εταιριών και ενσωμάτωση σε άλλα συστήματα διαχείρισης.
V

Βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον στην επιχείρηση και κατά συνέπεια

μειωμένο κόστος λόγω απουσίας προσωπικού.
3.

Ηθικά

>

Βελτίωση των σχέσεων με τις αρχές και τους πελάτες - έγγραφη

τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

>

Βελτίωση των σχέσεων με γείτονες, καταναλωτές και περιβαλλοντικές

οργανώσεις - αυξημένη αξιοπιστία.

5.8 Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Οι επιχειρήσεις, στις οποίες θα προσδώσει προστιθέμενη αξία η υιοθέτηση ενός
ΣΠΔ, ανεξάρτητα από τον οικονομικό κλάδο, στον οποίο ανήκουν, είναι αυτές που
[44,50]:
1.

Έχουν αυξημένες περιβαλλοντικές δαπάνες για πρόληψη της ρύπανσης,

για αγορά εξοπλισμού αντιρρύπανσης, που διαχειρίζονται υλικά ή χρησιμοποιούν
διεργασίες που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
2.

Εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση ενέργειας, πρώτων

υλών, καυσίμων, φυσικών πόρων και επιθυμούν να ελέγχουν και να αξιολογούν τις
ροές τους, ώστε να εντοπίσουν τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να τις
μειώσουν.
3.

Έχουν σημαντικές απώλειες στον τομέα παραγωγής τους και σημαντικές

ποσότητες αποβλήτων, παραπροϊόντων και συσκευασιών που μπορούν να μειωθούν
ή να αξιοποιηθούν με την κατάλληλη διαχείριση
4.

Έχουν δεχτεί, επίσημα ή ανεπίσημα, τις αντιδράσεις του κοινού ή των

κρατικών φορέων ή έχουν δημιουργήσει υποψίες για ρύπανση του περιβάλλοντος,
επικίνδυνες διεργασίες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και χρειάζεται να μπορούν να

- 148 -

Διπλωματική εργασία με θέμα 'ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Δ.Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

αποδείξουν την ορθότητα των πρακτικών τους και τη φιλικότητα της λειτουργίας
τους προς το περιβάλλον.
5.

Βρίσκονται σε μία περιοχή με υψηλή συγκέντρωση δυνητικά ρυπογόνων

επιχειρήσεων, δεν μπορούν, από τη νομοθεσία, να πιστοποιηθούν με το Οικολογικό
Σήμα ( Eco - Label) για την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων τους.
6.

Εφαρμόζουν ήδη ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, καθώς

το κόστος εφαρμογής του EMAS ή του ISO 14000 είναι σ' αυτήν την περίπτωση
σημαντικά μειωμένο, ενώ τα οικονομικά, τα τεχνολογικά και τα περιβαλλοντικά οφέλη
από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης παραμένουν το ίδιο υψηλά.

5.9 Αναδρομή

της

Πορείας

και

η

Προοπτική

των

Συστημάτων

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Ελλάδα
Στη χώρα μας η εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μέσα από δειλές προσπάθειες ορισμένων βιομηχανικών
εταιριών που είχαν τη διάθεση, την προνοητικότητα αλλά και τους απαραίτητους
πόρους για μία ανάλογη επένδυση.
Πραγματικά, μέχρι πριν από μερικά χρόνια η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων
από μία επιχείρηση αποτελούσε μακρόπνοο στόχο και για αυτό το λόγο περιοριζόταν
σε αποσπασματικές ενέργειες με στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη συμμόρφωσης
με την εθνική νομοθεσία. Δύσκολα μπορούσαν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι
μικρομεσαίες, που αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα, να αντεπεξέλθουν στους απαιτούμενους πόρους που προέβλεπε η εφαρμογή
ενός ΣΠΔ.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Πολιτεία έκανε μία ουσιαστική παρέμβαση, και
μέσω διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων, φρόντισε να δοθεί η απαραίτητη
ώθηση για την εγκατάσταση ΣΠΔ σε διάφορες επιχειρήσεις που ανήκουν στο
βιομηχανικό τομέα ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Ακολούθησε μία έξαρση στις
πιστοποιήσεις ΣΠΔ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή την κοινοτική οδηγία
EMAS, κατάσταση που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.
Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να ενταχθεί στο σύστημα διοίκησης των
επιχειρήσεων η έννοια "Περιβάλλον" και η συστηματική διαχείρισή του. Αλλαγή που
προέκυψε φυσιολογικά, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στα
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θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες (EMAS,
IPPC, Seveso, κ.λπ.).
Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει πενιχρά αποτελέσματα όσον
αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, είτε
κατά ISO 14001 είτε κατά EMAS. Αν το παρόν, όμως, είναι απογοητευτικό, το μέλλον
δημιουργεί κάποια αισιοδοξία. Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού η δυνατότητα
ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS από επιχειρήσεις του
τουριστικού
στη

κλάδου

εκτιμάται,

σχετική
Ο

τουρισμός

ότι

θα

αγορά.
είναι

πολύ

δημιουργήσει
Οι

σημαντικό

αυξημένη

λόγοι
κομμάτι

της

κινητικότητα

είναι,

ότι:

οικονομίας

μας.

- Οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται από επιχειρηματικό δυναμισμό και
αναζήτηση της καινοτομίας που θα τους προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
- Ο ανταγωνισμός διαρκώς αυξάνει και ο κλάδος αργά αλλά σταθερά προσπαθεί να
στραφεί προς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στις οποίες το περιβαλλοντικό προφίλ
παίζει μεγάλο ρόλο, τόσο για λόγους ουσίας όσο και για λόγους μάρκετινγκ.
- Τα μηνύματα που παίρνουμε ήδη από επαφές με στελέχη του κλάδου είναι
ενθαρρυντικά όσον αφορά στο ενδιαφέρον των τουριστικών επιχειρήσεων για την
περιβαλλοντική διαχείριση. Μένει να αποδειχτεί ότι το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί και
σε πράξη [47].
Σε σχέση πάντως γενικότερα με τις έννοιες επιχειρηματικότητα και περιβάλλον
στη χώρα μας ενισχύονται πολλές δράσεις [47] όπως:
•

Έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε βιομηχανικές περιοχές της χώρας.

•

Επιχειρήσεις για την εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
τους επιδόσεων (ενισχύεται μεταξύ άλλων η εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων
Τεχνικών κατά την Οδηγία 96/61 - IPPC).
•

Επιχειρήσεις για την απόκτηση οικολογικής σήμανσης των προϊόντων τους

(ecolabel).
•

Επιχειρήσεις

για

την

ανάπτυξη

και

πιστοποίηση

συστημάτων

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τον Κανονισμό 1836/93 (EMAS).
•

Επιχειρήσεις για επενδύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικών

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.
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•

Συνεργασίες επιχειρήσεων

για

τη

δημιουργία

κοινών

υποδομών

επεξεργασίας αποβλήτων ή επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων που
αποσκοπούν στην επεξεργασία και αξιοποίηση - ανακύκλωση κάθε είδους αποβλήτων.
•

Φυσικά πρόσωπα ή υπό σύσταση φορείς για την εκκίνηση επιχειρηματικής

δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών σε σχέση
με

το

περιβάλλον

και

ειδικότερα

με

την

αξιοποίηση

αποβλήτων.

Ειδικότερα ενισχύεται η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου σε τομείς διάθεσης,
επεξεργασίας και αξιοποίησης ειδικών ρευμάτων απορριμμάτων (π.χ. καταλύτες,
ελαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και κάθε είδους υγρών
βιομηχανικών αποβλήτων με έμφαση στην ανάκτηση υλικών και την ανακύκλωση.
Ο στόχος των δύο τελευταίων δράσεων είναι μεταξύ άλλων και η κάλυψη του
ελλείμματος της χώρας σε υποδομές επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, ένα
έλλειμμα που δυστυχώς έως σήμερα δεν μπόρεσε να καλύψει η Πολιτεία.
•

Συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς και ΟΤΑ για τη σύναψη εθελοντικών

συμφωνιών σε θέματα βιομηχανίας και περιβάλλοντος.
•

Έργα εκπόνησης μελετών για την εισαγωγή νέων θεσμών και οικονομικών

εργαλείων

βιομηχανικής

-

περιβαλλοντικής

πολιτικής

(περιβαλλοντικοί

φόροι,

τιμολόγηση ρύπανσης, χρηματιστήριο ανακυκλώσιμων υλικών κ.λπ.).
•

Έργα βράβευσης μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση των

περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και τον οικολογικό αναπροσανατολισμό της
λειτουργίας τους.
•

Έργα εκπόνησης μελετών τιμολόγησης της ρύπανσης σε επιλεγμένους

ρυπογόνους κλάδους της βιομηχανίας.
•

Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης και έργου συγκριτικής αξιολόγησης των

περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης.

5.10 Προβλήματα κατά την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης και ελέγχου στην ελληνική βιομηχανία
Τα κυριότερα προβλήματα κατά την εφαρμογή ενός ΣΠΔ περικλείονται στα
παρακάτω:

>

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα προστασίας του

περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης
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>

Το μικρό επιστημονικό προσωπικό των ελληνικών επιχειρήσεων είναι

συνήθως επιφορτισμένο με πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες με αποτέλεσμα την
έλλειψη χρόνου.

y

Η ανεπαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του ελληνικού λαού σε

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αντικαθρεπτίζεται και στο ανειδίκευτο
προσωπικό των ελληνικών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο δυσχεραίνει την εκπαίδευση
του προσωπικού αυτού.

>

Υπάρχει μεγάλη δυσκολία από πλευρά επιχειρήσεων να έχουν συνεχή

και α\έγκαιρη ενημέρωση γύρω από την εισαγωγή νέων νομοθετικών διατάξεων ή τη
μεταρρύθμιση των ήδη υφιστάμενων.Δεν υπάρχει επαρκής υποδομή στην Ελλάδα για
την ανακύκλωση διάφορων υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται από την
ελληνική βιομηχανία, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που προέρχονται από αυτά τα υλικά συσκευασίας
και που αναγκαστικά διατίθενται στο περιβάλλον
>

Η συνεχής βελτίωση που απαιτεί ουσιαστική προϋπόθεση για την

πιστοποίηση π.χ. κατά EMAS , προϋποθέτει συχνά υψηλές επενδύσεις σε σύγχρονο
μηχανολογικό εξοπλισμό. Για τις επενδύσεις αυτές μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση
δεν διαθέτει πάντοτε τους απαραίτητους πόρους, με αποτέλεσμα να υστερεί απέναντι
στις θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών ανταγωνιστών.

5.11 Η εφαρμογή της Οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την Ολοκληρωμένη
Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC - Integrated Pollution
Prevention and Control) στην ελληνική βιομηχανία
Μία αξιόλογη πρόοδος για τη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων στο
περιβάλλον έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θέσει υψηλές προδιαγραφές για τη μείωση της ρύπανσης,
οι βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Οδηγία 96/61 εξακολουθούν να
επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Είναι αναγκαίο λοιπόν να μειωθεί ακόμα
περισσότερο η παραγωγή των αερίων εκπομπών, καθώς και των υγρών και στερεών
αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μίας βιομηχανικής παραγωγής που να
συμβαδίζει με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης [45].
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Η Οδηγία IPPC θέτει φιλόδοξους στόχους, με βασικό σκοπό την επίτευξη ενός
«υψηλού βαθμού συνολικής προστασίας του περιβάλλοντος», όπως αναφέρεται μέσα
στην Οδηγία, και αυτό θα πραγματοποιηθεί προλαμβάνοντας ή μειώνοντας τη
ρύπανση κατευθείαν στην πηγή της, μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα
περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά μέσα (αέρα, ύδατα και έδαφος). Η Οδηγία IPPC
και οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές εισάγουν την καινοτομία της πρόληψης της
ρύπανσης, τα πρωτογενή μέτρα, σε αντίθεση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η
οποία παραδοσιακά έδινε έμφαση σε δευτερογενή μέτρα.
Η πρόληψη της ρύπανσης δεν είναι απλά καλή για το περιβάλλον, αλλά
αποδεικνύεται και προσοδοφόρα για τις επιχειρήσεις, μια και η δημιουργία εκπομπών
και αποβλήτων, καθώς και η σπατάλη ενέργειας και πρώτων υλών φανερώνουν
αδυναμίες στις παραγωγικές διαδικασίες.
Η Οδηγία IPPC θεσπίζει το γενικό πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρόληψης και
ελέγχου της ρύπανσης που προέρχεται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Η
προσέγγιση της Οδηγίας για την πρόληψη της ρύπανσης βασίζεται στην πρόγνωση
των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό
επίπεδο

προστασίας.

Ως

μεθοδολογία,

αντιμετωπίζει

από

κοινού

όλες

τις

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε μία βιομηχανική μονάδα και στοχεύει στη
μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και της ενέργειας, καθώς και στην έκθεση
επικίνδυνων υλικών και εκπομπών κάθε μορφής. Σημεία-κλειδιά της Οδηγίας είναι ότι
προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα χορήγησης αδειών, βασισμένο στις Βέλτιστες
Διαθέσιμες Τεχνικές (Best Available Techniques / ΒΑΤ). Επίσης στοχεύει στην
υποβολή υποχρεώσεων για τις εκπομπές μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Εκπομπών,
το European Pollutant Emission Register (EPER), καθώς και στην πρόσβαση του
κοινού στις πληροφορίες.
Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, απαιτείται αδειοδότηση για όλες τις κατηγορίες των
βιομηχανικών μονάδων. Τα επίπεδα των εκπομπών ρύπων καθορίζονται από την
εθνική νομοθεσία και ανά περίπτωση, όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια στη νομοθεσία.
Οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στις αδειοδοτήσεις των βιομηχανιών είναι το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,

το

Υπουργείο

Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος, Υγείας, Βιομηχανίας κ.λπ.).
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Τοπικές

Αρχές
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Ο Νόμος 1650, του 1986, και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269, του 1990,
έχουν θεσπίσει μία διαδικασία που εμπλέκει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
με τη διαδικασία αδειοδότησης. Επιπλέον, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι
αναγκαία

προϋπόθεση για την παροχή άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο

Ανάπτυξης [45].
Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είναι η διατύπωση μίας Κοινής
Υπουργικής Απόφασης που να συνδυάζει την Οδηγία IPPC και την Οδηγία 97/11. Η
Υπουργική Απόφαση 67747, του 1997, ξεκίνησε ουσιαστικά την υλοποίηση της
Οδηγίας IPPC στην Ελλάδα, με την πραγματοποίηση 7 «κλαδικών» μελετών, οι οποίες
παρουσίασαν όλη την πληροφόρηση για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής βιομηχανίας
και περιέγραψαν τις υπάρχουσες τεχνολογίες και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές,
για

κάθε

έναν

δραστηριοτήτων,
προϊόντων,

από

τους

παραγωγή

χημική

παρακάτω
και

κλάδους:

μεταποίηση

βιομηχανία,

βιομηχανίες

μετάλλων,

διαχείριση

ενεργειακών

βιομηχανία

αποβλήτων,

ορυκτών

χαρτοποιία,

κλωστοϋφαντουργία, βυρσοδεψία, βιομηχανίες τροφίμων.
Με την υιοθέτηση της Οδηγίας IPPC, η ελληνική νομοθεσία πρέπει να υποστεί
ορισμένες αλλαγές, όπως αλλαγή του ορισμού της εγκατάστασης και του συστήματος
κατηγοριοποίησης των βιομηχανικών μονάδων. Οι μονάδες πρέπει να χρησιμοποιούν
πριν και κατά τις παραγωγικές τους διαδικασίες, αλλά και στις αντιρρυπαντικές τους
μεθόδους τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, στις οποίες θα στηρίζονται και οι οριακές
τιμές εκπομπής.

Η αίτηση αδείας που απευθύνεται

στην αρμόδια αρχή θα

περιλαμβάνει περιγραφή των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών και της
ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση, των πηγών
εκπομπών της εγκατάστασης και των προβλεπομένων μέτρων παρακολούθησης των
εκπομπών αυτών στο περιβάλλον. Τέλος, αναμένεται αλλαγή του συστήματος
πρόσβασης στις πληροφορίες και της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία
χορήγησης της άδειας [45].

5.12 Κλάδος των κατασκευών και μεγάλα έργα - Νομοθεσία και ιστορικό
Ο σχετικός προβληματισμός για τις επιπτώσεις των τεχνικών έργων στο
περιβάλλον, διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α. στο δεύτερο
μισό της δεκαετίας του ' 60. Στην Ιαπωνία, το 1965 καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο
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θεσμός της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημοσίων Έργων. Στις
Η.Π.Α. ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.1970 για την Εθνική Περιβαλλοντική
Πολιτική με ιδιαίτερη αναφορά στην ΕΠΕ, επηρέασε στη συνέχεια τη νομοθεσία
πολλών άλλων χωρών. Το 1984 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από
διαλογική συζήτηση όλων των κρατών - μελών του στα πλαίσια της προσπάθειας
αντιμετώπισης του φαινομένου του Θερμοκηπίου εκδίδει την Οδηγία 84/360/ΕΟΚ/286-1984, "Σχετικά με την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που προέρχεται
από Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις". Το 1985 εκδίδεται η Οδηγία 58/337/ΕΟΚ/27-61985 "για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών
έργων στο περιβάλλον", η οποία καθιστά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)

αναπόσπαστο

στοιχείο

της

πρότασης

που

υποβάλλεται

για

έγκριση

χρηματοδότησης. Το 1996 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκδίδει την
Οδηγία 96/61 "για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης", ενώ το
1997 με την Κοινοτική Οδηγία 97/11/ΕΚ/3-3-1997 τροποποιήθηκε η 85/337, η οποία
περιλαμβάνει νέα κατηγοριοποίηση έργων, νέες απαιτήσεις για την Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εισάγει τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και καθορίζει τα όρια ή τα κριτήρια των έργων τα
οποία οφείλουν να διαθέτουν Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Στην Ελλάδα η πρώτη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε το
1977 για λογαριασμό της ΔΕΗ, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση από το νόμο, στα
πλαίσια της κατασκευής του φράγματος του Αώου. Ο εναρμονισμός όμως της
ελληνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγίες 84 και 85) έγινε με το Νόμο
1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", ο οποίος αποτέλεσε το πρώτο
συνολικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις 25 Απριλίου
του 2002 ψηφίστηκε ο πλέον πρόσφατος νόμος για το περιβάλλον Ν 3010, με τον
οποίο εναρμονίζεται ο 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 ("για την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον") και
96/61 ("για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης"). Τα βασικά
διαφοροποιητικά στοιχεία του νέου Νόμου είναι τα παρακάτω:
•

Η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιβάλλεται πλέον για

μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων.
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•

Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων προβλέπεται να γίνει σε

κατηγορίες, υποκατηγορίες και ομάδες. Έτσι θα επιτευχθεί η βελτίωση των μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

καθώς και

η

αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων

περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται να φτάσει μέχρι το επίπεδο Δήμου.
•

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων β'κατηγορίας (μεσαίας

περιβαλλοντικής επίπτωσης) θα απαιτείται
έκθεσης,

ενώ

μέχρι

σήμερα

απαιτούταν

πλέον η
η

υποβολή

υποβολή

περιβαλλοντικής

δικαιολογητικών

και

η

συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
•

Καταργείται η διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης και αντικαθίσταται

με την πρώτη φάση της ενιαίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ονομάζεται
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.
•

Αυξάνεται η χρονική διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών

όρων από 60 μέρες που προβλέπεται σήμερα, σε 90 μέρες.
•

Δημοσιοποιείται όχι μόνον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και

η γνωμοδότηση της διοίκησης για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και
αξιολόγηση του έργου.

5.13 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Ένα άλλο ζήτημα μείζονος σημασίας, το οποίο άπτεται περιβαλλοντικής
πολιτικής στο χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα έχει να κάνει με το νέο τοπίο που
διαμορφώνεται στον τομέα της παραγωγής του κτιστού περιβάλλοντος με τις
ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αφορούν στον «Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», με την έκδοση της 21475/4707 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 880Β/19-8-98) [47].
Σήμερα στη χώρα μας έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια κτίρια, εκ των οποίων
περίπου τα 3 εκατομμύρια είναι τα κτίρια κατοικίας. Το μέγεθος των περιβαλλοντικών
προβλημάτων που δημιουργούνται από την επίδραση των κτιρίων στο περιβάλλον,
ιδιαίτερα των σημερινών κτιρίων που είναι συχνά εντελώς ακατάλληλα και επικίνδυνα
για τον ίδιο τον άνθρωπο, από άποψη βιολογική, κοινωνική και ψυχολογική,
πρόσφατα άρχισε να συνυπολογίζεται [47].
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Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις - από την κακή ποιότητα των κατασκευών μας είναι άμεσες τόσο στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, όσο και στην αύξηση της
θερμοκρασίας του

περιβάλλοντος χώρου,

λόγω των αντανακλάσεων

ηλιακής

ακτινοβολίας, της υποβάθμισης του μικροκλίματος, κ.λπ.
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ο ενεργειακός σχεδιασμός και εν γένει η
οικολογική δόμηση θα αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού και της κατασκευής των
κτιρίων. Τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, εξοικονόμησης νερού, ανακύκλωσης, η χρήση φιλικών στο περιβάλλον
οικοδομικών υλικών και εν γένει καθαρών τεχνολογιών δόμησης θα εφαρμόζονται
όλο και περισσότερο σε υφιστάμενα κτίρια προκειμένου να βελτιώσουν την
περιβαλλοντική και ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια του αύριο θα είναι
«αειφόρα» κτίρια, που θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη
διάρκεια της ζωής τους. Αειφόρα - οικολογικά θα είναι και τα οικοδομικά υλικά που θα
σέβονται το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Αειφόρες θα γίνουν σταδιακά - οι πόλεις μας, μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται προς την
αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι θα συμβάλλουμε στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος,
περιορίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνονται για το φαινόμενο
του θερμοκηπίου [47].

5.13.1 Μέθοδοι βελτίωσης απόδοσης ενεργειακού συστήματος
Στην Ελλάδα, η ενεργειακή ένταση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και γνωρίζει μια
ανοδική πορεία - σε σύγκριση με αυτή των ευρωπαϊκών χωρών - παρά το ευνοϊκό
κλίμα της χώρας. Διαχρονική αύξηση της τιμής της ενεργειακής έντασης σημαίνει
μείωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης ή σπατάλη ενέργειας.
Η αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας είναι κατά γενική
ομολογία, ιδιαίτερα αυξημένη, κατά προτεραιότητα στον κτηριακό τομέα. Έχει
αναληφθεί εκστρατεία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο που σχετίζεται άμεσα με την
αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στον τρόπο ανάπτυξης που θα ακολουθηθεί. Η χώρα
μας, τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να ενσωματώσει σε όλους τους τομείς αρχές και
αξίες που απορρέουν από τη φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης και να εναρμονίσει
την εθνική περιβαλλοντική της πολιτική με τις δεσμεύσεις και απαιτήσεις της διεθνούς
κοινότητας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται βήματα που οδηγούν σε
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καθοριστικές αλλαγές, καθώς το σύνολο των δράσεων λαμβάνει υπόψη την
ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων. Βεβαίως η νομοθεσία και τα
κανονιστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα στον τομέα αυτό δεν καλύπτουν επαρκώς
όλο το αναγκαίο φάσμα.

Είναι προφανές, ότι απαιτούνται πιο δραστικά και

συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την άμβλυνση πολλών αδυναμιών που γνωρίζει η
ελληνική πραγματικότητα, κύρια σε θέματα πιστοποίησης, αλλά και μηχανισμών
παρακολούθησης και ελέγχου. Μέχρι σήμερα κάθε προσπάθεια εφαρμογής ενός
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα ερχόταν αντιμέτωπη με
πολλούς περιορισμούς. Πρώτα με την έλλειψη ενός εθνικού συντονισμού σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας και στη συνέχεια με την ανεπαρκή φορολογική πολιτική.
Παράλληλα, ο χαμηλός βαθμός απόδοσης του ενεργειακού μας συστήματος και η
έλλειψη αποθεμάτων πρωτογενούς ενέργειας δεν επέτρεψαν θεαματικές επιδόσεις
στο χώρο.
Όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η σημασία της χρήσης τους
έχει πλήρως κατανοηθεί και αναδεικνύεται ως η βάση πάνω στην οποία πρέπει να
στηριχθεί η αναγκαία στροφή, που αναζητά η ελληνική κοινωνία, προς βιώσιμες
λύσεις.
Από τη δεκαετία του 1980-1990 πολλά νέα νομοθετικά και άλλα εργαλεία
εκδόθηκαν με σαφώς περιβαλλοντικούς στόχους, όπως ο Οικιστικός Νόμος - ο
1337/1983 και ο Νόμος 1650/1986 για την «Προστασία του Περιβάλλοντος» που
διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο στον τρόπο ανάπτυξης των πόλεων. Ο Νόμος 2244/94
είναι αυτός που αποτελεί στα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, τη βάση μιας νέας
φιλοσοφίας και προωθεί ουσιαστικά, ανάμεσα σε άλλα, την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο οικονομικών κινήτρων, με το Νόμο
2364/95 (και συγκεκριμένα με το άρθρο 7, παράγραφος 17) ο οποίος διευκολύνει
επενδύσεις με χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το 1995, επίσης, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το
ελληνικό πρόγραμμα για την «Κλιματική Μεταβολή», το οποίο ως στόχο έχει τη
σταθεροποίηση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα [47].
Απαιτείται

βεβαίως

επιπρόσθετη

προσπάθεια

για

τον

αναγκαίο

επαναπροσδιορισμό οικονομικών στόχων με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη ώστε να
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εξασφαλιστούν αποδοτικά οικονομικά εργαλεία για την εφαρμογή πολιτικών που
επιτρέπουν τη σύζευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων. Παράλληλα πρέπει
να γίνει σαφής προσδιορισμός πλαισίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων
περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης, να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί
υποστήριξης,

ελέγχου

και

παρακολούθησης των

μέτρων,

αλλά

και

δράσεις

ενημέρωσης, επιμόρφωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων, μηχανικών,
ΟΤΑ, κοινού, ώστε, παράλληλα με τη χρήση νέων μηχανισμών και εργαλείων, που θα
εγγυώνται την υλοποίηση εκφρασμένων πολιτικών στα ζητήματα ενέργειας και
αειφορίας, να υποστηριχθεί ουσιαστικά η στροφή της εθνικής πολιτικής προς τις
καθαρές τεχνολογίες δόμησης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [47].

5.13.2 Μέτρα & όροι για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων
Για την εξασφάλιση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην
κατεύθυνση της αειφορίας και ειδικότερα της εφαρμογής μέτρων περιβαλλοντικής και
ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τα πολεοδομικά σύνολα είναι απολύτως
αναγκαία,

κατά

προτεραιότητα,

η

ύπαρξη

κατάλληλου θεσμικού

πλαισίου.

Η

21475/4707 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 880Β/19-8-98,
προωθεί την εφαρμογή μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 SAVE 93/76/ΕΟΚ [47]. Η Κοινή αυτή
Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει βασικά ζητήματα που σχετίζονται απόλυτα με τον
τρόπο μελέτης και κατασκευής των νέων κτιρίων και συνόλων, με γνώμονα την
υψηλή ενεργειακή απόδοση, αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
υφιστάμενων κτιρίων και συνόλων.
Με την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων προωθείται μια ουσιαστική
προσέγγιση στα ζητήματα της ενέργειας και των κτιρίων, που λαμβάνει εμφανώς
υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ κτιρίου - περιβάλλοντος και, κατά τεκμήριο,
μπορεί να συμβάλει με πολλούς τρόπους στη βελτίωση εν γένει της ποιότητας ζωής
μας στις πόλεις και οικισμούς της χώρας. Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της νέας
νομοθεσίας για τη «βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», ειδικότερα, θα
φανούν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετική χρονική στιγμή (βραχυ-μεσο-
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μακροπρόθεσμα) και σίγουρα θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα
της ζωής μας, όπως στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Ο στόχος του
περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως θα επιτυγχάνεται μέσα από
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά και του αστικού
περιβάλλοντος, θα έχει και άλλα, μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο στη μεγαλύτερη
δυνατή εκμετάλλευση των ενδογενών - ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων της χώρας,
όσο και την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των καθαρών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας [47].
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6° : Logistics - Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
6.1 Γενικά
Κατά την πορεία ενός προϊόντος από την αρχική του μορφή ως πρώτη ύλη
μέχρι την πώλησή του στον τελικό καταναλωτή, το προϊόν περνάει μέσα από μία
σειρά από επιχειρήσεις, οι οποίες το μετασχηματίζουν έτσι ώστε να καταλήξει στην
αγορά. Εκτός από τις προφανείς ενέργειες παραγωγής, μεταπώλησης και μάρκετινγκ
που εκτελούνται, θα πρέπει να σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά η ροή του προϊόντος
αυτού και όλων των απαραίτητων υλικών που χρειάζονται, έτσι ώστε ο τελικός
πελάτης να λάβει τα επιθυμητά προϊόντα. Και όχι απλώς να τα λάβει αλλά στον
ταχύτερο χρόνο, στην καλύτερη ποιότητα, στην κατάλληλη ποσότητα και στο
χαμηλότερο κόστος. Η διοίκηση της ροής αυτής αλλά και της ταυτόχρονης ροής
πληροφοριών που την ακολουθεί, είτε ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις είτε
μέσα στην ίδια την επιχείρηση, αποτελεί το κύριο αντικείμενο των logistics. Δηλαδή,
με τον σχεδίασμά και την εκτέλεση της διανομής των προϊόντων (από την επιχείρηση
μέχρι τον τελικό καταναλωτή), με την υποστήριξη της παραγωγής (με όλο το
απαιτούμενο στην κάθε φάση υλικό, όπως πρώτες ύλες, ημιέτοιμα προϊόντα, υλικά
συσκευασίας κ.λ.π.) και με τις προμήθειες, για την απόκτηση όλου του απαραίτητου
υλικού για την υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Σαν ορισμός της έννοιας των logistics θα μπορούσε να δοθεί ο παρακάτω: "Η
τέχνη και η επιστήμη της διοίκησης, της τεχνικής μεθοδολογίας και των τεχνικών
δραστηριοτήτων

που

σχετίζονται

με τον σχεδίασμά, τον

προσδιορισμό των

απαιτήσεων, την απόκτηση, την διατήρηση και την διάθεση των παραγωγικών πόρων
και μέσων που υποστηρίζουν τους στόχους, την στρατηγική, την τακτική και τον
έλεγχο μιας επιχείρησης."
Σαν απόδοση του όρου logistics στα Ελληνικά συναντάται ο όρος Εφοδιαστική,
ενώ κατ'αντιστοιχία το logistics management αποδίδεται ως διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας. Ο πιο ορθολογικός όρος δεν είναι Εφοδιαστική Αλυσίδα, αλλά Αλυσίδα
Ζήτησης. Ο όρος "Αλυσίδα Ζήτησης" εμπεριέχει την έννοια του ότι ξεκινάμε από τους
πελάτες και κινούμενοι ουσιαστικά με κατεύθυνση προς την αρχή του κυκλώματος
δημιουργούμε "αλυσίδες" για συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Ο όρος τονίζει ότι η
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ζήτηση

καθορίζει

τον τρόπο

πώλησης,

διαχείρισης λογαριασμών,

διαχείρισης

Logistics, παραγωγής, αγορών. Εμπεριέχει την έννοια της παροχής εμπορευμάτων και
υπηρεσιών σε πολύ συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.
Λίγα είναι αυτά που μπορούν να ειπωθούν για στόχους στρατηγικής της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας αλλά και για την αναγκαιότητά τους, όμως το μόνο δεδομένο
είναι ότι το ζητούμενο σε καθημερινή βάση είναι η άψογη εκτέλεση. Πρέπει το προϊόν
να παραδίδεται εγκαίρως, πλήρες, κατασκευασμένο σωστά, και από ποιοτικής
απόψεως, σύμψωνα με το χρονοδιάγραμμα, να παρέχουμε τα απαραίτητα δεδομένα,
προκειμένου να είναι εφικτός ο συντονισμός όλου του κυκλώματος της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας.

6.2 Σχέση logistics - ποιότητας
Παλαιότερα ο "παραδοσιακός" ορισμός της ποιότητας είχε σαν περιγραφή
εκφράσεις, όπως: "Πολυτέλεια", "Το καλύτερο δυνατόν", "Καλό", "Ακριβό". Σήμερα
στο χώρο των Logistics ο ορισμός αυτός αλλάζει και γίνεται: "Ικανοποίηση των
απαιτήσεων του πελάτη". Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι απαιτήσεις των πελατών να
είναι αμοιβαία κατανοητές και αμοιβαία συμφωνημένες, και αυτό διότι η ποιότητα στις
υπηρεσίες απαιτεί πρόληψη των προβλημάτων και όχι διόρθωσή τους.
Η δυναμική της ποιότητας επαναπροσδιορίζει τα προϊόντα και τα μετατρέπει
από απλά και κοινά προϊόντα, σε προϊόντα δυναμικά τα οποία χρίζουν ενός μεγάλου
αριθμού δραστηριοτήτων, απασχολούν άτομα και μηχανήματα. Όλα τα ανωτέρω
επηρεάζονται από τις αυξομειώσεις της ζήτησης. Η παραμικρή διαφοροποίηση έχει
σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
επηρεάζει την ποιότητα. Επιπλέον, ο κακός συντονισμός των διαδικασιών Logistics
δημιουργεί προβλήματα στη ροή των προϊόντων, στη σωστή χρήση μηχανημάτων και
του ανθρώπινου δυναμικού, στην εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη, και επομένως
στην αλυσίδα της ποιότητας [59].
Η ποιότητα λοιπόν στη ροή των προϊόντων αποτελεί μία νέα διάσταση στην
ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης επιχείρησης, διότι προσφέρει ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα απέναντι σε μία αγορά που μεταβάλλεται συνεχώς. Στόχος λοιπόν είναι
να υπάρχει καλυτέρευση της προστιθέμενης αξίας μειώνοντας το χρόνο αντίδρασης
της επιχείρησης στις μεταβολές της αγοράς, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος
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της μη-ποιότητας στη ροή των προϊόντων. Για το λόγο αυτό ο ρόλος των Logistics
είναι να ρυθμίζουν τη ροή των προϊόντων διατηρώντας το σωστό επίπεδο
εξυπηρέτησης και μειώνοντας το κόστος της διάθεσης των προϊόντων. Σε μία
δεύτερη φάση τα Logistics ρυθμίζουν τη ροή της παραγωγής, με αλλά λόγια
διευθύνουν καθημερινά την ευελιξία της παραγωγής, την ικανότητά της δηλαδή να
παράγει έναν υψηλό αριθμό προϊόντων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Ο στόχος
εδώ είναι η μείωση του χρόνου αργίας των μηχανών παραγωγής και όλης της
εφοδιαστικής αλυσίδας, με τρόπο ώστε να συμβαδίζουν ο χρόνος αντίδρασης της
παραγωγής και η αξιοπιστία της. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν οι δύο αυτές φάσεις
μπορούν να συμβιβαστούν και να προσαρμοστούν στα πλαίσια μίας επιχείρησης.
Μπορούν να λειτουργήσουν σε καθημερινή βάση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη
διαταράξουν τον κοινό τους στόχο, που είναι η διάθεση των προϊόντων στην αγορά;
[59]
Συμπεραίνει, λοιπόν, κανείς, ότι, Logistics και ποιότητα βρίσκονται στην
υπηρεσία της επιχείρησης, διασφαλίζοντας τη φυσική διαδικασία μετατροπής του
προϊόντος σε εμπόρευμα, καθώς επίσης και ότι, τα Logistics και η ποιότητα
αλληλοσυ μ πληρώνονται στην αποστολή τους, επεμβαίνοντας οριζόντια μέσα στις
δραστηριότητες της επιχείρησης, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την
παράδοση στον τελικό αποδέκτη.
Εάν θελήσουμε, δε, να αναλύσουμε την ανταγωνιστικότητα, δύο νέες
διαστάσεις [59] χαρακτηρίζουν την ποιότητα στα Logistics:
1.

Ο χρόνος αντίδρασης: Η απόλυτη συμφωνία στους στόχους που έχει

θέσει η επιχείρηση. Χρειάζεται δηλαδή να μπουν σε λειτουργία οριζόντιες διαδικασίες
στην επιχείρηση, οι οποίες θα επιτρέψουν να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αντίδρασης
σε σχέση με τη ζήτηση.
2.

Η αξιοπιστία: Η επίτευξη ενός ομοιογενούς επιπέδου υπηρεσιών, το

οποίο επιτρέπει την ποιότητα της ροής των εμπορευμάτων, από τον προμηθευτή
μέχρι το σημείο πώλησης.
Πρόκειται δηλαδή για ένα σωστό συντονισμό των εσωτερικών αλλά και
εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης ώστε η τελευταία να έχει την αναμενόμενη
φερεγγυότητα στην αγορά.
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6.3 Logistics και συνθήκες ανταγωνισμού
Οι

σύγχρονες επιχειρήσεις είναι

σήμερα

αντιμέτωπες με δύο λογικές

ανταγωνιστικότητας, οι οποίες όμως εξαιτίας της δυναμικής τους μπορούν να
αποσταθεροποιήσουν τη συνοχή των δραστηριοτήτων τους. Ας εξετάσουμε όμως
λίγο πιο αναλυτικά αυτές τις λογικές.
1.

Καταρχάς υπάρχει η λογική της αγοράς, η οποία οδηγεί σε μία

εξεζητημένη αύξηση του καταναλωτισμού, και ταυτόχρονα στον πολλαπλασιασμό
των υπηρεσιών που προσφέρονται στον αγοραστή-καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός
ανάμεσα στις μάρκες, τις διάφορες εταιρίες, βασίζεται ιδίως στην ποιότητα των
προσφερομένων εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Αυτό βέβαια συμβαίνει με τέτοιο
τρόπο ώστε να υπάρχει ανταπόκριση της προσφοράς στην εξέλιξη της ζήτησης. Κατά
συνέπεια η γκάμα των προτεινομένων προϊόντων υπόκειται σε μία συνεχή κίνηση και
τροποποίηση, που εξαρτάται από την εξέλιξη των προϊόντων στην αγορά. Η ανάγκη
διαφοροποίησης των προϊόντων μίας εταιρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό
αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προσθέτουν συνεχώς ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό
προσφερομένων υπηρεσιών (χρόνος παράδοσης, συνθήκες συντήρησης, συσκευασία,
σήμανση, διαφοροποίηση αυτού του ίδιου του προϊόντος). Εκτός αυτού υπάρχει μία
σημαντική

αύξηση της γκάμας των προϊόντων,

συρρίκνωση του

μεριδίου του

αγοραστικού

με αποτέλεσμα να

κοινού

στο οποίο

κάθε

υπάρχει
προϊόν

απευθύνεται. Η σωστή λοιπόν επιλογή των προσφερομένων υπηρεσιών πιθανότατα
θα ανοίξει τις πόρτες στη μία ή την άλλη μελλοντική αγορά. Το άνοιγμα όμως της
γκάμας των προϊόντων έχει σαν αποτέλεσμα και την αντίδραση του ανταγωνισμού.
Σε αυτή την περίπτωση μία επιχείρηση, που κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της
αγοράς,

θα

είναι

και

περισσότερο

απειλούμενη

από

τον

ανταγωνισμό.

Ως εκ τούτου, προκύπτει το ερώτημα πως είναι δυνατόν να εγγυηθεί κανείς την
προσφορά των αποτελεσματικών υπηρεσιών στον πελάτη και ταυτόχρονα να μη
χάνει την ομοιογένεια της λειτουργίας του και των δραστηριοτήτων του έναντι μίας
αγοράς που είναι σε διαρκή κίνηση και εξέλιξη.
2.

Η άλλη λογική είναι αυτή της παραγωγής, η προσαρμογή δηλαδή της

"μηχανής" στη ζήτηση, ή μάλλον αυτό το οποίο έχει γίνει κανόνας στην παραγωγική
διαδικασία και είναι γνωστό ως "Ευελιξία της παραγωγής". Για το λόγο αυτό οι
επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει τη στρατηγική του JIT (Just In Time) στην παραγωγή,
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με στόχο τη μείωση του κύκλου παραγωγής, και του επιπέδου των αποθεμάτων.
Στόχος λοιπόν είναι: "Η παραγωγή να παράγει μόνο ό,τι έχει παραγγελθεί, ίσως
μάλιστα μόνο τις ποσότητες οι οποίες έχουν πωληθεί". Με άλλα λόγια, με βάση τις
πληροφορίες των σημείων πώλησης,

η

παραγωγή

παράγει τις απαιτούμενες

ποσότητες. Και τίθεται το ερώτημα, εάν αυτή η προσαρμογή της παραγωγής στη
ζήτηση, με τη βοήθεια του JIT, επιτρέπει κέρδη από πλευράς παραγωγικότητας και
άρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση η οργάνωση των Logistics της επιχείρησης δεν έγκειται
μόνο στη σωστή οργάνωση των διαδικασιών του τμήματος. Υπάρχουν παράγοντες
ενδοεπιχειρησιακοί αλλά και εξωεπιχειρησιακοί που βοηθούν στην επίτευξη του
στόχου που δεν είναι άλλος από το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Εκτός από τις
πολιτικές τιμών, προϊόντων, υπηρεσιών και επικοινωνίας της εταιρίας, υπάρχουν
εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ανάπτυξη της αγοράς, την τεχνολογική ανάπτυξη,
την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, τον καταναλωτισμό και τις
ενέργειες των δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών.
Εν συντομία, στην ανάγκη προσαρμογής σε αγορές, όπου υπάρχει όλο και
αυξανόμενη κινητικότητα, η επιχείρηση δεν πρέπει να χάσει την ανταγωνιστικότητά
της, και αυτό μπορεί να το επιτύχει με την προσαρμογή της προσφοράς προϊόντων
και υπηρεσιών στις ανάγκες της αγοράς και τον έλεγχο του κόστους παραγωγής των
προϊόντων.

6.4 Outsourcing
Στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι επιχειρήσεις, για την
εξάλειψη των σταθερών εξόδων τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους,
να αναθέτουν δραστηριότητες και έργα Logistics σε εξειδικευμένες εταιρίες Third
Party (3PL). Η αιτία είναι απλή: είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο σήμερα να
διαχειριστεί

κανείς

την

περιπλοκότητα

των

σύγχρονων

αποθηκών

και

να

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του δικτύου διανομής.
Οι εταιρίες αυτές λόγω οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνουν με τη
συγκέντρωση

ομοειδών δραστηριοτήτων, της εξειδίκευσης και εμπειρίας που

αναπτύσσουν και των επενδύσεων σε σχετική τεχνολογία, μπορούν να προσφέρουν

- 165 -

Διπλωματική εργασία με θέμα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Δ.Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

οικονομικά και ποιοτικά ανταγωνιστικές υπηρεσίες Logistics. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και ανάλογα με τον τομέα, η χρήση των Third Party Logistics ανέρχεται στο 51% έως
και 70% των εταιριών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά είναι μόλις 810%, με παρουσία αυξητικής τάσης και προέρχεται κυρίως από πολυεθνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η
συνεργασία των εταιριών με Third Party Logistics αφορά λειτουργίες, όπως τη
μεταφορά φορτίων, τα δίκτυα διανομών, την αποθήκευση, τις προμήθειες, τη
συσκευασία, το χειρισμό φορτίων, τον έλεγχο αποθεμάτων, την εξυπηρέτηση
πελατών και την επεξεργασία παραγγελιών. Ένας βασικός παράγοντας, που θα
καθορίσει τις εξελίξεις στον τομέα ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων outsourcing στις
ελληνικές επιχειρήσεις,

θα

είναι

η

επιτακτική

ανάγκη των επιχειρήσεων να

παραμένουν ανταγωνιστικές. Είναι πλέον απόλυτα επιβεβαιωμένο ότι το σωστό
outsourcing

υπηρεσιών

προσδίδει

σημαντικά

συγκριτικά

πλεονεκτήματα

στις

επιχειρήσεις που το υιοθετούν.
Τα σημεία που κάνουν τις εταιρίες outsourcing να κατέχουν ένα δίκτυο υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών είναι:
3.

Συμβουλές σε θέματα αναδιοργάνωσης του δικτύου Φυσικής Διανομής

και τροφοδοσίας.
4.

Επιλογή

των

συνεργατώνανάλογα

με

την ποιότητα

των

προσφερομένων υπηρεσιών.
5.

Πληροφόρηση που αφορά τις ανωμαλίες και τα λάθη που αφορούν το

Δίκτυο Διανομής αλλά και την κατάσταση των παραγγελιών.
6.

Στοιχεία για την

ορθήπαράδοση

των

παραγγελιών

και

απαιτουμένων δεικτών.
7.

Ανασυσκευασία προϊόντων για τα σετ προσφορών και προωθήσεων.

8.

Συντήρηση των προϊόντων ανάλογα με τις φυσικές τους ιδιότητες.

9.

Ετικετοποίηση.

10.

Διαχείριση

11.

Ετοιμασία των παραγγελιών.

12.

Διαχείριση προσωποποιημένων παραγγελιών.

13.

Service στον αποθέτη αλλά και στον πελάτη.

του

αποθέματος.
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6.5 Ε - Logistics
Στο περιβάλλον της Νέας Οικονομίας τα Logistics δέχονται ισχυρές πιέσεις από
τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των on-line πελατών. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι
πελάτες αγοράζουν προϊόντα με υψηλό βαθμό εξατομϊκευσης, ενώ συγχρόνως
επιδιώκουν άμεση ικανοποίηση και επιβράβευση και υψηλά standards απόδοσης.
Θέλουν κάθε στιγμή να γνωρίζουν: Πού βρίσκονται οι παραγγελίες τους, αν μπορούν
να τροποποιήσουν τις παραγγελίες τους, πότε θα παραδοθούν οι παραγγελίες τους.
Απαιτούν επίσης την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης και πληρότητας
παραγγελιών. Για τον on-line πελάτη, η έννοια της τέλειας παραγγελίας είναι
συνυφασμένη

με

παράδοση

της

παραγγελίας

με

όλες

τις

γραμμές

που

παραγγέλθηκαν, στις ποσότητες που παραγγέλθηκαν, στα χρονικά περιθώρια που
εκείνος καθόρισε, με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, με τα προϊόντα σε
τέλεια κατάσταση, με τη σωστή διαμόρφωση, χωρίς φθορές, και εγκατεστημένα
χωρίς λάθος [57]. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των παραπάνω αποτελεί όχι
μόνο

η

ύπαρξη

του

απαραίτητου

τεχνολογικού

υπόβαθρου,

αλλά

και

η

πραγματοποίηση μιας σειράς διαδοχικών ενεργειών, στις οποίες εμπλέκεται ο
ανθρώπινος παράγοντας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να κάνουν τα σωστά
πράγματα, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Επιτυχία στο ηλεκτρονικό εμπόριο
σημαίνει βαθιά γνώση και σωστή διαχείριση όχι μόνο του front-end μιας επιχείρησης,
δηλ. του marketing και των πωλήσεων (πρόκειται για τις λειτουργίες που θα
ωθήσουν τον επίδοξο αγοραστή να πατήσει το πλήκτρο αγοράς σε ένα Internet site),
αλλά και του back-end αυτής (είναι ό,τι ακολουθεί, αφού πατηθεί το πλήκτρο
αγοράς). Οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό
εμπόριο έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στις διαδικασίες του front-end. Αντίθετα, οι
διαδικασίες του back-end (αυτοματοποίηση κύκλου παραγγελίας και διαχείρισης
αποθεμάτων, contact centers, προμηθευτών και επιστροφών) είναι αυτές που
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση.
Στο e-commerce οι κρίσιμοι παράγοντες διατήρησης και ανάπτυξης των
πελατειακών σχέσεων είναι η αξιοπιστία και η εξυπηρέτηση. Συνεπώς, χαμηλή
απόδοση

στις

παραδόσεις

και

στην

ακρίβεια

των

παραγγελιών

οδηγεί

σε

κατασπατάληση πόρων, σε δραστική μείωση της πιστότητας της πελατείας και πολλές
φορές σε οριστική απώλεια του πελάτη, ο οποίος, κάθε μέρα που περνά και περιμένει
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να του παραδοθεί το προϊόν που παρήγγειλε μέσω Internet, μπορεί πολύ εύκολα να
βρει ένα εναλλακτικό προϊόν σε ένα ανταγωνιστικό e-shop ή να αλλάξει γνώμη και να
ακυρώσει την παραγγελία του.
Από τα παραπάνω προκύπτει, λοιπόν, ότι οι καινούργιες απαιτήσεις των on-line
πελατών

και

η

αξιοποίηση

των

τεχνολογιών

που

βασίζονται

στο

Internet

μετασχηματίζουν τα Logistics από μία διεργασία ροής υλικών σε μία λειτουργία
διαρκούς επιχειρηματικής πληροφόρησης. Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη
ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο, το Internet αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία αύξησης της
αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

6.5.1

Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Internet
Με τον όρο «εφοδιαστική αλυσίδα» εννοούμε όχι μόνο τη ροή υλικών από τον

προμηθευτή πρώτων υλών ή τον κατασκευαστή μέχρι τον τελικό καταναλωτή, αλλά
παράλληλα και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ίδιας αλυσίδας. Η
διαχείρισή της γίνεται σε δύο επίπεδα:
α. Επίπεδο προγραμματισμού: στο επίπεδο αυτό, αναλύονται τα δεδομένα
προμηθειών, αναλώσεων παραγωγής, αποθεματοποίησης και πωλήσεων, γίνονται
προβλέψεις και πλάνα πάνω στα οποία βασίζεται ο προγραμματισμός.
β. Επίπεδο εκτέλεσης: στο στάδιο αυτό εκτελείται το πλάνο που έχει
καθορισθεί στο επίπεδο προγραμματισμού και παρακολουθείται η εξέλιξή του βάσει
των δεδομένων και

πληροφοριών που συλλέγονται

από όλο το εύρος της

Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Στο
δεδομένων

σύγχρονο
και

αποτελεσματικό

επιχειρηματικό

διακινούμενων
προγραμματισμό

περιβάλλον

πληροφοριών
και

την

ο

που

όγκος των

απαιτούμενων

χρησιμοποιούνται

εκτέλεση

αντίστοιχα,

για

μέσα

τον
στην

εφοδιαστική αλυσίδα είναι τεράστιος. Επιπλέον το πλήθος των εμπλεκομένων στην
εφοδιαστική

αλυσίδα

(εταιρεία,

προμηθευτές,

εξωτερικοί

συνεργάτες,

κέντρα

διανομής, χονδρέμποροι, πελάτες), συνθέτουν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο δίκτυο μέσα
στο οποίο γίνεται η διακίνηση των δεδομένων και των πληροφοριών, στα δύο
επίπεδα διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το άνοιγμα των αγορών δημιουργεί
την απαίτηση για ένα νέο ευέλικτο και αποκεντρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο,
καθώς επιβάλλεται η ταχεία λήψη αποφάσεων από τους managers που εμπλέκονται
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στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν σε αυτές τις εξελίξεις ληφθεί υπόψη
και ο ανταγωνισμός ο οποίος δημιουργεί την ανάγκη για δραστική μείωση του
κόστους Logistics και την απαίτηση για επίτευξη υψηλού επιπέδου Customer Service,
καθώς και η πρόθεση υιοθέτησης πρακτικών e-commerce και e-business, το
πρόβλημα της διαχείρισης γίνεται ιδιαίτερα σύνθετο.
Η υιοθέτηση όμως των νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων
δεν αποτελεί πανάκεια στην επίλυση των προβλημάτων της διαχείρισης της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Η άριστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα
σύγχρονο τεχνολογικά πλαίσιο προϋποθέτει την ύπαρξη δύο αρχών:
(α) μέριμνα για καθετοποίηση μεταξύ τους και
(β)

μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ των στοιχείων της εφοδιαστικής

αλυσίδας.
Πιο αναλυτικά [52]:
Α. Η καθετοποίηση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην εφοδιαστική
αλυσίδα και των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν επιτρέπει τη ροή
και κατανομή των κρίσιμων πληροφοριών. Κατ' αυτόν τον τρόπο διατίθεται η
κατάλληλη πληροφόρηση, στο κατάλληλο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας, την
κατάλληλη χρονική στιγμή, με το ελάχιστο βέβαια κόστος. Μπορούμε λοιπόν έτσι να
μιλήσουμε για Logistics των πληροφοριών της επιχείρησης τα οποία προϋποθέτουν
την πληροφοριακή σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων επιχειρηματικών λειτουργιών
όπως αποθήκευση,

παραγωγή,

αγορές,

διανομή,

παραγγελιοληψία,

οικονομική

διαχείριση, κ.λπ. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλει πέραν των
υπολοίπων και την πληροφοριακή σύνδεση με προμηθευτές και εξωτερικούς
συνεργάτες (e-business) και γιατί όχι, και με τους τελικούς καταναλωτές (ecommerce). Η λήψη ορθών αποφάσεων για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
απαιτεί πλήρη, λεπτομερή και καθολική πληροφόρηση για τις λειτουργίες της
επιχείρησης και του περιβάλλοντος της.
Β. Μηχανισμοί επικοινωνίας: είναι προφανές ότι σε μία σύνθετη εφοδιαστική
αλυσίδα εξαιτίας του όγκου των πληροφοριών και της απαιτούμενης ταχύτητας
διανομής τους, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των μελών της και η
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με έντυπα μέσα. Βέβαια ο βαθμός στον
οποίο κάποια εταιρεία εφαρμόζει μεθόδους ηλεκτρονικής πληροφόρησης εξαρτάται
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από

πλήθος

παραγόντων όπως το

μέγεθος της εταιρείας, το

μέγεθος της

εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, το μέγεθος και οι προθέσεις των εξωτερικών
συνεργατών

και

προμηθευτών,

και

πλήθος άλλων.

Ωστόσο,

ο εντεινόμενος

ανταγωνισμός ο οποίος μεταφράζεται σε απαίτηση για ταχύτητα και εγκυρότητα στην
ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών οδηγεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις
στην εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
Η

πλέον

διαδεδομένη

μορφή

ηλεκτρονικής

πληροφόρησης

η

οποία

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια είναι η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή
Δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI). To EDI αποτελεί το εργαλείο για την
ανταλλαγή δεδομένων σε πρότυπη μορφή (βάσει πρωτοκόλλου) αναγνωρίσιμη από
τα πληροφοριακά συστήματα όλων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Εξ' ορισμού το EDI επιτυγχάνει υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας και ανταλλαγής
δεδομένων, δυνατότητες παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πραγματικό
χρόνο, ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και -κυρίως - την ανάπτυξη παραγωγικών
σχέσεων με τους λοιπούς εμπλεκόμενους. Από την άλλη πλευρά όμως, το EDI
παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες ζωτικής φύσεως: το κόστος υλοποίησης ενός
συστήματος EDI είναι υψηλό, παρουσιάζει χαμηλή ευελιξία και τέλος δεν επιτρέπει τη
συμμετοχή του τελικού καταναλωτή στην ηλεκτρονική πληροφόρηση και ανταλλαγή
δεδομένων.
Τα παραπάνω οδηγούν κατά συνέπεια στην ανάγκη για εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων που προσφέρει το Internet για την διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Πρακτικά αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε με μία απλή περιήγηση στο
World Wide Web, βλέποντας το πλήθος των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-stores)
τα οποία υφίστανται.
Το βασικά πλεονεκτήματα του Internet [52] είναι:
Α. Χαμηλό κόστος λειτουργίας .
Β. Παγκόσμια κάλυψη επιτρέποντας την κάλυψη δυνητικών αγορών και
προμηθευτών.
Γ. Φιλικό και ομοιογενές περιβάλλον χρήσης το οποίο αφενός ελαχιστοποιεί το
κόστος

εκπαίδευσης των

χρηστών

και

οποιονδήποτε δυνητικό συνεργάτη ή πελάτη.
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Δ. Δυνατότητα δημιουργίας ενδοεπιχειρησιακών εφαρμογών Intranet,

η

αξιοποίηση δηλαδή html εφαρμογών σε ενδοεπιχειρησιακή κλίμακα.
Τα παραπάνω οδηγούν στη διαπίστωση ότι το internet μπορεί να καλύψει
πλήρως τις ανάγκες επικοινωνίας, συναλλαγών και μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ
όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτυγχάνοντας βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης, μείωση των αποθεμάτων και αύξηση του μεριδίου αγοράς
Η υποστήριξη της λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας από το Internet
επιτυγχάνει

την

συλλογή

και

διακίνηση

πληροφοριών

μεταξύ

όλων

των

εμπλεκομένων μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο όγκος όμως αυτός των
πληροφοριών είναι άχρηστος για την επιχείρηση εφόσον δεν υπάρχει ένα εργαλείο
αξιολόγησης, ταξινόμησης, επεξεργασίας και διανομής αυτών και των αποτελεσμάτων
της επεξεργασίας. Οι εργασίες αυτές επιτυγχάνονται με την εφαρμογή ενός
κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και
πληροφοριών ERP. Μέσω του συστήματος ERP οι υπεύθυνοι διαχείρισης της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, των στόχων, του κόστους, των προμηθευτών και της θέσης στην αγορά.
Ορισμένες αρμοδιότητες ρουτίνας των διευθυνόντων αποκεντρώνονται κερδίζοντας
έτσι χρόνο για την ενασχόληση με κρίσιμα ζητήματα και αποφάσεις. Βασικό
πλεονέκτημα των συστημάτων ERP αποτελεί η δυνατότητά διασύνδεσής τους με το
Internet για μεταφορά δεδομένων καθώς και με τις λοιπές εφαρμογές που
χρησιμοποιούν τα μέλη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συμπερασματικά μπορεί να πει
κανείς, ότι η χρήση του Internet στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί τεράστιες
επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης, διεύρυνσης ήδη υπαρχουσών αγορών και
διείσδυσης σε νέες. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα άριστο εργαλείο συλλογής, μεταφοράς
και διαχείρισης δεδομένων το οποίο με την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή,
ορθολογική οργάνωση και συνεργασία με εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων και
υποστήριξης αποφάσεων (ERP, DSS), υποστηρίζει το έργο των Logistics Managers.
Είναι βέβαιο ότι το Internet θα αναδιαμορφώσει πλήρως στο μέλλον την εφοδιαστική
αλυσίδα. Τα απαραίτητα στοιχεία - τεχνολογική υποδομή, εργαλεία πληροφορικής,
γνώση - υπάρχουν. Αυτό που απαιτείται πλέον είναι ο εντοπισμός των ευκαιριών, η
ορθολογική ανάπτυξη των δικτύων και η ολοκληρωμένη εφαρμογή των τεχνολογικών
εφαρμογών.
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6.5.2

Βασικές διαφορές μεταξύ E-Logistics και παραδοσιακών Logistics
Τα κύρια χαρακτηριστικά [54] που διαφοροποιούν τα E-Logistics από τα

παραδοσιακά Logistics είναι:
- Η διαφοροποίηση της στρατηγικής Logistics ανάλογα με τη φύση των
προϊόντων, με στόχο την επιλογή του ταχύτερου καναλιού διανομής για την
εξυπηρέτηση των on-line πελατών.
- Η σταδιακή κατάργηση των λειτουργιών όλων των ενδιαμέσων μεταξύ
παραγωγών και καταναλωτών.
- Η δυνατότητα πλήρους εποπτείας της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πηγή
προμήθειας μέχρι το σημείο κατανάλωσης.
- Η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, παράλληλα με τη ροή των προϊόντων και
των υπηρεσιών. Στα E-Logistics το προϊοντική ροή αποτελεί μόνο το 50% του
συνολικού έργου Logistics. Το υπόλοιπο 50% συνιστά η συνεχής τροφοδότηση των
πελατών με έγκυρη και real-time πληροφόρηση, 24 ώρες το 24ωρο.
- Η δημιουργία κέντρων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή αποδοτικότητα,
χαμηλό λειτουργικό κόστος και εφαρμογή "ιδανικών πρακτικών”, όσον αφορά στην
πραγματοποίηση
παραγγελιών,

στη

παραλαβών,
συσκευασία

στη
και

διασφάλιση
στη

ποιότητας,

μικροδιανομή,

στο

στη

διαχείριση

μάνατζμεντ των

επιστρεφομένων ειδών, στη διαρκή εποπτεία και έλεγχο των αποθεμάτων, στην
παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και στη διενέργεια συνεργατικού μάνατζμεντ
διεργασιών μεταξύ πολλαπλών οργανισμών.
- Η συνεχής αλληλεπίδραση με τον πελάτη και η δόμηση επιτυχημένων
πελατειακών σχέσεων,

με την εφαρμογή στρατηγικών Customer Relationship

Management (CRM), συνήθως μέσω contact centers, όπου ο πελάτης μπορεί να
επικοινωνήσει μέσω πολλαπλών καναλιών ανά πάσα στιγμή με τον προμηθευτή του,
για να υποβάλει ερωτήσεις, να τοποθετήσει παραγγελίες, να ελέγξει το status των
παραγγελιών του ή και να επιστρέφει παραγγελίες του.
Τα E-Logistics και η υιοθέτηση ολοκληρωμένων συνεργατικών συστημάτων,
με τη χρήση της τεχνολογίας του Internet, οδηγούν σε δραστική μείωση του
Logistics cost, σε αριστοποίηση των αποφάσεων, όσον αφορά στο προϊοντική ροή και
στη διαχείριση αποθεμάτων, σε αύξηση των επιλογών σε προϊόντα που έχει ο
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καταναλωτής, καθώς και σε μείωση των τιμών των προϊόντων που αγοράζουν οι on
line πελάτες.
Η διάδοση των e-business logistics στην ελληνική αγορά βρίσκεται σε
πρώιμο στάδιο, καθώς αφενός οι περισσότερες εταιρίες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο
της βασικής τους μηχανοργάνωσης και αφετέρου δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι
κατάλληλες ' επιχειρηματικές κοινότητες" για τη διενέργεια δοσοληψιών στο Internet.
Η πρόκληση απευθύνεται σε εταιρίες παραγωγής λογισμικού και e-marketplaces, έτσι
ώστε

να

δημιουργηθούν

τόσο

οι

κατάλληλες

διασυνδεδεμένες

λύσεις

όσο

και τα business communities για να τις εκμεταλλευτούν.

6.5.3

Λογισμικό διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (L.I.S.)
Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια τεχνολογική έκρηξη η οποία συνοδεύεται

από την κυριαρχία πολύ ισχυρών υπολογιστών μεγάλων δυνατοτήτων, fax, EDI,
Barcodes,

ασύρματα

τερματικά,

scanners

κ.λ.π.

τα

οποία

συμβάλλουν

στη

δημιουργία μιας νέας δυναμικής στον χώρο των logistics. Παράλληλα εμφανίζεται μια
νέα γενιά S/W, πιο ολοκληρωμένη και επιτυχημένη η οποία εκμεταλλευόμενη τις
τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας συμβάλλει

στη

αποτελεσματικά

logistics

τις

διαδικασίες

του

διάδοση

και

βοηθά

management.

Στην πράξη βέβαια, η κατάσταση δεν είναι τόσο ρόδινη όσο ακούγεται και αυτό
οφείλεται στο ότι στο μεν H/W τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα και απτά στο
δε S/W υπάρχει ακόμα αρκετή σύγχυση. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπει η επιχείρηση
το λογισμικό το οποίο αγόρασε, να εκτελεί τις εργασίες του, αλλά χωρίς σημαντική
βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης αυτών των εργασιών και χωρίς ουσιαστικά
επιχειρησιακά οφέλη και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό οφείλεται σε τρεις λίγο
πολύ γνωστές αιτίες (ψυχολογικές, οικονομικές, λειτουργικές) [56].
Η πρώτη είναι η φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση προς κάθε τι καινούργιο το
οποίο θα μεταβάλλει τον τρόπο της καθημερινής εργασίας. Χαρακτηριστική είναι η
φράση ανθρώπου του χώρου μας "Αφού μπορώ να κάνω τη δουλειά μου ακόμα με
χαρτάκια και λίστες, θα συνεχίσω να την κάνω έτσι". Η δεύτερη αιτία αφορά
οικονομικούς παράγοντες και λόγους. Ο συνδυασμός υψηλής τεχνολογίας (για
παράδειγμα ασύρματα τερματικά) και λογισμικού κοστίζει ακριβά. Έτσι κάποιες
εταιρείες πληροφορικής είτε προκειμένου να "κερδίσουν" τον πελάτη, είτε λόγω
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έλλειψης εμπειρίας,

προσφέρουν λύσεις λογισμικού

με λίστες και

pre-batch

διαδικασίες χωρίς να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του real-time που προσφέρει η
τεχνολογία. Ουσιαστικά λοιπόν το νέο λογισμικό δεν είναι τίποτε άλλο από τη
μεταφορά της υπάρχουσας χειρόγραφης κατάστασης σε μία μηχανογραφημένη, όπου
ότι γράφαμε με το χέρι στο χαρτί το κάνει ο εκτυπωτής σε λίστες και reports. Η τρίτη
αιτία είναι η έλλειψη από τα πληροφοριακά συστήματα logistics συνοδευτικών
εργαλείων τα οποία θα προσφέρουν άμεσο έλεγχο στις εργασίες, υποστήριξη
αποφάσεων, μέτρηση δραστηριοτήτων, συγκέντρωση και διακίνηση πληροφοριών,
εξαγωγή

συμπερασμάτων

και

ουσιαστική

συμμετοχή

στην

κερδοφορία

της

επιχείρησης.
Είναι χαρακτηριστικό πως πίσω από κάθε επιτυχημένη εφαρμογή e-commerce
κρύβεται ένα έξυπνο Κέντρο Διανομής, προσαρμοσμένο στους καινούργιους κανόνες
του παιχνιδιού και διοικούμενο από ένα LIS τελευταίας γενιάς, το οποίο κάνει
προβλέψεις για το απόθεμα, ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό
κατάστημα για το απόθεμα, εκτελεί παραγγελίες σε επίπεδο τεμαχίου παρά παλέτας,
συγκεντρώνει τα κοινά δρομολόγια, ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της
παραγγελίας και διαχειρίζεται έξυπνα τις επιστροφές ακόμα και σε διαφορετική
συσκευασία ή και barcode από την αποστολή.
Η

ολοκλήρωση

ενός

πληροφοριακού

συστήματος

logistics,

τέλος,

επιτυγχάνεται με την ενδυνάμωσή του με εξειδικευμένα modules τα οποία έχουν
σκοπό να προσφέρουν τα μέγιστα στο τρίπτυχο του ορθού σχεδιασμού, του
αποδοτικού ελέγχου και της ταχύτατης εκτέλεσης των εργασιών. Παραδείγματα
τέτοιων εργαλείων είναι , οι δυναμικοί αλγόριθμοι συναλλαγών, ο επόπτης ροής
εργασιών, το activity based management, η χωροταξική γραφική απεικόνιση χώρου,
η δεματοποίηση, ο επόπτης συναλλαγών, η δρομολόγηση, το activity based costing
κ.λ.π.. Σαν συμπέρασμα

μπορεί να

πει

κανείς,

πως ένα μοντέρνο Logistics

Information System είναι αναντικατάστατο για την αποτελεσματική διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας [56].
Ένα ερώτημα που έχει τεθεί στον επιχειρηματικό κόσμο είναι εάν η λύση της
ενσωμάτωσης ενός WMS module σε ένα σύστημα ERP είναι προτιμότερη από την
εγκατάσταση ενός αυτόνομου πακέτου WMS από μία εξειδικευμένη εταιρία. Η πράξη
έδειξε πως 7 στις 10 εταιρίες που αγόρασαν συστήματα ERP απέρριψαν τη χρήση του
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warehouse module του ERP, προχωρώντας στην εγκατάσταση ενός μεμονωμένου,
εξειδικευμένου πακέτου WMS,

το οποίο και συνδέθηκε με το E.R.P. Το δίλημμα,

λοιπό, καθίσταται θεωρητικό και η απάντηση είναι ότι χρειάζονται και τα δύο.
Στις σημερινές συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού και της ταχύτατης
αλλαγής των διαδικασιών, καμία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να συμβιβαστεί
χρησιμοποιώντας ένα πληροφοριακό σύστημα "less than the best" για να καλύψει τις
διαδικασίες του WMS και του Supply Chain Management (S.C.M.) γενικότερα. Με τα
σημερινά δεδομένα και προϊόντα της αγοράς η συνταγή είναι μία: Η αξιοποίηση ενός
E.R.P., το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, παραδοσιακά δυνατό στη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών και της παραγωγής σε
συνδυασμό με ένα μοντέρνο Logistics Information System, από μία εταιρία με
εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στο χώρο, εξασφαλίζοντας την ταχύτατη ροή
πληροφοριών μεταξύ των δύο συστημάτων.
14.

Ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων του έργο

και ο ακριβής καθορισμός των στόχων είναι το πρωταρχικό σημείο. Ακόμα ο
καθορισμός της ομάδας εργασίας από την πλευρά του πελάτη που θα πρέπει να
απαρτίζεται από ανθρώπους από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και βαθμίδες. Το
εσωτερικό κόστος αφορά το φόρτο εργασίας και τη διάρκεια εμπλοκής των στελεχών
του πελάτη στο σχεδίασμά και υλοποίηση του έργου. Ο χρόνος αυτός και ο φόρτος
είναι πάντα αντιστρόφως ανάλογος με την εμπειρία του προμηθευτή του LIS (μεγάλη
εμπειρία μικρός φόρτος και χρόνος υλοποίησης και αντιστρόφως).

6.6 Η σημερινή εικόνα των Logistics στην Ελλάδα
Τα Logistics στην Ελλάδα ήλθαν πολύ καθυστερημένα, η έννοια, μάλιστα, των
ολοκληρωμένων

Logistics

καθυστέρησε

υπερβολικά,

όπως

άλλωστε

όλες

οι

σύγχρονες επιστήμες και τάσεις. Η προσπάθεια ξεκίνησε όπως και σε άλλες χώρες
από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού σε αυτές η έννοια της υποστήριξης των οπλικών
συστημάτων είναι μια έννοια αναγκαστικά υποχρεωτική, αφού άλλωστε και το
στοιχείο του κόστους δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον ακόμη.
Τα στοιχεία που διαμόρφωσαν το σκηνικό ανόδου και εκτίναξης προς τα άνω
της επιστήμης των Logistics και των επαγγελματικών της εφαρμογών ήταν τα
ακόλουθα [57]:
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1.
οποίων τα

Η εισβολή στην Ελλάδα των μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών, στων
οργανογράμματα

περιλαμβάνονταν

θέσεις με δραστηριότητες

και

λειτουργίες Logistics.
2.

Η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αναγκάστηκαν να

εφαρμόσουν αρχές και διαδικασίες Logistics.
3.

Η ανάπτυξη επιχειρήσεων που προσέφεραν "υπηρεσίες σε τρίτους".

4.

Η

εμφάνιση

και

δραστηριοποίηση

εταιριών

μη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα που είχαν σαν στόχο την ανάπτυξη και διάδοση των Logistics και των
επιχειρηματικών τους εφαρμογών.
5.

Η εμφάνιση εταιριών πληροφορικής που ανέπτυξαν ολοκληρωμένα

συστήματα Logistics.
Σήμερα η κατάσταση έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο που να παρουσιάζεται η
ακόλουθη εικόνα:
1.
αναγκαιότητα

Οι

μεγάλες εταιρίες του
των

Logistics

και

ιδιωτικού τομέα έχουν αντιληφθεί την

κινούνται

αποφασιστικά

στην

υλοποίηση

οργανωτικών μεταβολών και στη δημιουργία-εκπόνηση ολοκληρωμένων διαδικασιών
Logistics.
2.

Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αδυνατεί να συλλάβει την έννοια των

Logistics και για το λόγο αυτό βλέπουμε τεράστιες δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμούς να λειτουργούν κατά τρόπο τελείως αντιπαραγωγικό σε θέματα και
λειτουργίες Logistics.
3.

Στις Ένοπλές Δυνάμεις - αν και ξεκίνησαν πρώτες - υπάρχει μια σαφής

καθίζηση και στασιμότητα που δημιουργούν θα έλεγα σοβαρά προβλήματα στην
επιχειρησιακή ετοιμότητά τους.
4.

Στις μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις η εικόνα είναι απογοητευτική με

κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις.
5.

Η Κυβέρνηση και τα Υπουργεία αγνοούν τη λέξη Logistics και πολύ

περισσότερο τις επαγγελματικές της εφαρμογές.
6.

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα τα logistics αναφέρονται και διδάσκονται

πρόχειρα και αποσπασματικά.
Αναφορικά με το μέλλον των Logistics στη χώρα μας, οι παράγοντες που θα το
διαμορφώσουν είναι οι παρακάτω [57]:
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•

Οι υποδομές στην παιδεία σε όλα τα επίπεδα και η ανάπτυξη και

λειτουργία ποιοτικών προγραμμάτων που θα καλύπτουν όλες τις εμφάσεις των
Logistics σε όσο το δυνατόν περισσότερα πανεπιστήμια, για να υπάρξει ο σχετικός
ανταγωνισμός που οδηγεί καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας.
•

Η ύπαρξη επιχειρηματιών με όραμα

που θα είναι σε θέση

να

αντιληφθούν εγκαίρως τα πλεονεκτήματα των Logistics και των ολοκληρωμένων - και
όχι αποσπασματικών - εφαρμογών.
•

Η λειτουργίαιδιωτικών

πανεπιστημιακών

οργανισμών

που

θα

προσδώσουν άλλη δυναμική εκπαίδευσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
•

Η περαιτέρω

δραστηριοποίηση

των επιστημονικών εταιριών

του

κλάδου.
•

Η αποδοχή

της

αναγκαιότητας

εφαρμογής

των Logistics

σε

κυβερνητικούς και λοιπούς οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
•

Η αναβάθμιση των Logistics στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς

και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Logistics από ελληνικές επιχειρήσεις
που θα εξασκούν πίεση για εφαρμογή τους στην επιχειρηματική κοινότητα.
Η συμβολή των Logistics μπορεί να αποβεί καθοριστική στην επίτευξη των
στόχων της ελληνικής επιχείρησης, αφού μπορεί
•

να τις οδηγήσει σε καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης,

•

να μειώσει το κόστος παραγωγής και αποθήκευσης

•

να επιφέρει την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη της ζήτησης,

•

να δώσει αποτελεσματικότητα στην γραμμή παραγωγής,

•

να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη,

•

να μειώσει το Logistical Cost,

•

να μειώσει τα επενδεδυμένα κεφαλαία σε αποθέματα,

•

να προγραμματίσει καλύτερα την παραγωγή και τις προμήθειες,

•

να

βελτιώσει

την

απόκριση

της

επιχείρησης

στις

γρήγορα

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

6.6.1

Τα logistics στο Ελληνικό Δημόσιο
Το ελληνικό Δημόσιο, στις διάφορες διαστάσεις του (Κεντρική Διοίκηση,

Περιφερειακή Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ, Νοσοκομεία, Τράπεζες κ.λπ.),
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άρχισε να συζητάει για τα Logistics. Τα πρώτα βήματα όμως, είναι πάντοτε τα πιο
δύσκολα και αυτά που θα χαρακτηρίσουν αν η πορεία θα είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση

ή

όχι.

Πρέπει

να

αναγνωριστεί

ότι

το ελληνικό Δημόσιο

έχει

ιδιαιτερότητες και δεν πρέπει να αντιμετωπισθούν τα Logistics του με απολύτως
ομοιόμορφες εφαρμογές ή με τη μέθοδο λογικών και πρακτικών μιας κλασικής
ιδιωτικής επιχείρησης, όσο και αν συζητάμε για οργάνωση του Δημοσίου με
ιδιωτικοοικονομικά

κριτήρια.

Οι

κλασικές

ορολογίες

«πελάτης»,

«προϊοντικό

marketing», «κανάλια», «δομή δικτύου», κ.λπ. έχουν εδώ μια άλλη διάσταση
οριζόμενη από το ρόλο του ελληνικού Δημοσίου, τις οργανωτικές του δομές, το
νομοθετικό του πλαίσιο, το επίπεδο της στελέχωσής του, τις ελεγκτικές του
διαδικασίες, κ.ο.κ.. Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν
ιδιαίτερα είναι οι εξής [51]:
I. Στο

Δημόσιο,

ο

πελάτης

είναι

κατεξοχήν

«εσωτερικός»

και

όχι

«εξωτερικός» σύμφωνα με την ορολογία του TQM. Πελάτες είναι οι άλλες διευθύνσεις
του φορέα ή οργανισμού (π.χ. Τμήματα Μηχανογράφησης με τον εξοπλισμό ΓΓ και τα
έντυπά τους). Άρα οι απαιτήσεις ζήτησης και κατά συνέπεια οι αποθηκευτικές ανάγκες
μπορεί να είναι καλύτερα προβλέψιμες και λιγότερο επηρεαζόμενες από εξωγενείς
παράγοντες.
Συνέπεια:

καλύτερος

προγραμματισμός

των

απαιτούμενων

πόρων.

II. Στο Δημόσιο, τα προϊόντα είναι πάρα πολλά σε πλήθος και με εντελώς διαφορετικά
Logistics

χαρακτηριστικό,

που

δυσκολεύουν

τόσο

την

τυποποίηση

και

τη

μοναδοποίηση των φορτίων, όσο και τις διαδικασίες διαχείρισης και το inventory
management. Για παράδειγμα, στην αποθήκη μιας τράπεζας θα συναντήσουμε από
προϊόντα

παλέτας

(π.χ.

χαρτί

υγείας),

μέχρι

προϊόντα

μικροθυρίδας

(π.χ.

ανταλλακτικά Η/Υ).
Συνέπεια: Το τμήμα Logistics πρέπει να ενσωματώσει στην οργάνωσή του
πολλές εναλλακτικές φιλοσοφίες, πρακτικές και μεθοδολογίες, δυσκολεύοντας αρκετά
την πάντοτε επιδιωκόμενη «ενότητα συστήματος».
III.

Στο Δημόσιο, οι προμηθευτές μπορεί να διαφοροποιούνται συχνά κατ

μήκος του χρόνου ανάλογα με την εξέλιξη των προκηρυσσόμενων διαγωνισμών,
δυσκολεύοντας αρκετά το τμήμα Logistics του φορέα ή οργανισμού να αναπτύξει
«δεσμούς κρίκων εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain)», όπως επιτάσσει το
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σύγχρονο Management, και όπως συμβαίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη γιγάντωση του κωδικολογϊου.
Συνέπεια:

Πολυπλοκότητα

στις διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων και

προμηθειών, δυσκολίες στην εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών Supply Chain
Management, όπως CRP (Continuous Replenishment Planning)

k.o.k.

IV. Στο Δημόσιο, οι διαδικασίες αίτησης υλικών, προμηθειών και παραλαβών
είναι σε πολλές περιπτώσεις χρονοβόρες, στιβαρές και κοστοβόρες οδηγώντας το
φορέα

ή

οργανισμό

στη

διατήρηση

υψηλών

επιπέδων

αποθεμάτων.

Συνέπεια: Οι διαδικασίες Logistics πρέπει να σχεδιαστούν έξυπνα με όσο το δυνατό
μεγαλύτερη ευελιξία αντιπαλεύοντας με την πολυπλοκότητα, που επιβάλλουν οι
κανονισμοί κρατικών προμηθειών.
V. Στο Δημόσιο τα συστήματα αποθηκών εμφανίζουν κατά κανόνα πολλά
ιεραρχικά επίπεδα, σε αντιδιαστολή με τη σύγχρονη φιλοσοφία που επιτάσσει όσο το
δυνατόν ένα επίπεδο να μεσολαβεί μεταξύ του παραγωγού του υλικού και της
επιχείρησης που το προμηθεύεται.
Συνέπεια: Υψηλά αποθέματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, δυσκολίες στη
φυσική διανομή των υλικών, απαιτήσεις για ισχυρές πληροφοριακές υποδομές (S/W)
για παρακολούθηση των υλικών.
VI. Στο Δημόσιο, λόγω της πολυτυπίας των υλικών και των υψηλών
αποθεμάτων που δημιουργούνται εξαιτίας των πολλών ιεραρχικών επιπέδων των
συστημάτων αποθηκών, καθώς και σε αστοχίες στις διαδικασίες προγραμματισμού
των προμηθειών, πολλά υλικά απαξιώνται μετά το πέρας της διάρκειας ζωής τους.
Επιπρόσθετα, στο Δημόσιο και σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι εύκολη η
πώληση των υλικών που πρόκειται να λήξουν σε άλλους και σε χαμηλότερες τιμές ή
σε

προσφορές

όπως

κάνουν

οι

ιδιωτικές

επιχειρήσεις.

Συνέπεια: Το τμήμα Logistics πρέπει να έχει στη διάθεση του σύγχρονα συστήματα
πληροφόρησης για την κατάσταση (status) των υλικών, τον εναπομείναντα χρόνο
μέχρι τη λήξη της χρήσης τους, ενώ να είναι αναγκαία η απλοποίηση των διαδικασιών
εκποίησης των υλικών αυτών.
VII. Το Δημόσιο, σπανιότατα διαθέτει τμήμα Logistics όπου οργανογραμματικά
συμπεριλαμβάνει

όλες τις λειτουργίες των Logistics (διαχείριση
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προμήθειες, αποθήκευση, διακίνηση), όπως επιτάσσουν οι αρχές του σύγχρονου
management.
Συνέπεια: Διεσπαρμένες Logistics αρμοδιότητες σε διάφορα τμήματα ή
διευθύνσεις, με αποτέλεσμα τη μη αποδοτική λειτουργία της συνολικής Logistics
δραστηριότητας του φορέα ή οργανισμού.

6.7 Logistics στον κλάδο των κατασκευών
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου θα πρέπει η ροή των
προϊόντων και όλων των απαραίτητων υλικών που χρειάζονται προκειμένου να
κατασκευασθεί και να παραδοθεί ένα έργο, να σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε
ο τελικός πελάτης να λάβει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και όχι απλώς να το λάβει
αλλά και στον ταχύτερο χρόνο, στην καλύτερη ποιότητα, στην κατάλληλη ποσότητα
και στο χαμηλότερο κόστος.
Αν και η κατασκευαστική βιομηχανία είναι προσανατολισμένη στο εκάστοτε
έργο, παρόλα αυτά κάθε κατασκευή, ανεξάρτητα από τη φύση του και το μέγεθος
του, περιλαμβάνει μία σειρά από ομοιότητες που επιτρέπουν την τυποποίηση κάποιων
διαδικασιών και κατά συνέπεια τη δημιουργία προτύπων και τη θέσπιση κανόνων.
Είναι συχνό φαινόμενο οι τεχνικές εταιρίες και δη οι μεγαλύτερες εξ' αυτών να
κατασκευάζουν περισσότερα από ένα έργο ταυτόχρονα, σε διαφορετικά μέρη, υπό
διαφορετικές, μοναδικές συνθήκες κάθε φορά. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη
τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με όλα τα
έργα και αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς. Με οδηγό την πληροφόρηση αυτή
εκπονούνται σχέδια και καταρτίζονται πλάνα από τη διοίκηση της εταιρίας και
αναπτύσσεται σχεδιασμός σε επίπεδο επιχείρησης πια, και όχι μεμονωμένου έργου.

6.7.1

Ο
ρόλος
του
project
manager στη
διαχείριση
της
"κατασκευαστικής" εφοδιαστικής αλυσίδας
Η προμήθεια / μεταφορά των απαραίτητων υλικών στο εργοτάξιο

επιβαρύνεται από μία σειρά από δυσκολίες, οι οποίες επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην παραγωγικότητα. Πολλά οφέλη μπορούν να υπάρξουν εάν το έργο στο σύνολο
του προσεγγιστεί από σκοπιά "logistics". Απαιτείται, λοιπόν, η ανάπτυξη ενός
"μοντέλου logistics" διοίκησης της ροής των προϊόντων από τον προμηθευτή μέχρι
το στάδιο εγκατάστασής τους στο εργοτάξιο και τη χρήση τους μετέπειτα στο έργο.
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Η συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ιδιοκτήτης,
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, μάνατζερς, εργολάβος, υπεργολάβοι είναι το κλειδί της
επιτυχίας σε ένα τεχνικό έργο. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για εφοδιασμό υλικών σε ένα
εργοτάξιο και για τη διαχείριση της εν λόγω εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφερόμαστε
στη δημιουργία / ανάπτυξη ενός δυναμικού δικτύου όπου περιγράφονται οι δράσεις,
οι ενέργειες και ο αλληλοσυσχετιμός τους καθόλη τη διάρκεια του έργου και κατά την
παραγωγή και προμήθεια των αγαθών. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να διαχωριστεί
σε εσωτερική και εξωτερική αλυσίδα εφοδιασμού. Οι βασικές αποφάσεις που
επηρεάζουν άμεσα το μάνατζμεντ της εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την
κατασκευή έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό της κατάλληλης τοποθεσίας του
σημείου παραλαβής και εκφόρτωσης υλικών / χωροθέτησης του έργου, με τη
διοίκηση αποθήκευσης και τέλος με το σχεδίασμά μεταφορών [61].
Με γνώμονα αυτές τις αποφάσεις οι προμηθευτές, οι μελετητές / σχεδιαστές
του έργου και οι τελικοί αποδέκτες του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βρίσκονται
όλοι σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή στη θέση του 'πελάτη". Το αποτελεσματικό
μάνατζμεντ

της

"κατασκευαστικής"

εφοδιαστικής

αλυσίδας

απαιτεί

μια

καθετοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα αφορά και θα περιλαμβάνει πολλές και
ποικίλες

λειτουργίες

χωροθέτησης
"επικοινωνίας"

του

logistics.
έργου,

μεταξύ

του

Πιο

συγκεκριμένα

ελέγχου

των εμπλεκομένων

οι

θεμελιώδεις

αποθήκευσης
μερών,

και

πρέπει

του
να

λειτουργίες
σχεδιασμού

είναι

άρρηκτα

συνδεδεμένες. Για το λόγο αυτό ο ρόλος του project manager, που συντονίζει όλες
τις παραπάνω δράσεις, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός για την
επιτυχή ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου.
Απαραίτητη, δε, θεωρείται και η ροή πληροφοριών και η διαρκής ενημέρωση
από τα επιτελεία της κατασκευάστριας εταιρίας προς τον manager του έργου, ώστε
να έχει μία συνολική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και να εναρμονίζει τις
απαιτήσεις του και το σχεδίασμά του έργου με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η
διοίκηση της επιχείρησης, λαμβάνοντας παράλληλα πάντοτε υπόψη του και την
πορεία των άλλων έργων που κατασκευάζει ταυτόχρονα η εταιρία. Οι πρώτες κινήσεις
του project manager αφορούν στον καταρτισμό ενός αρχικού μπάτζετ και ενός
προκαταρκτικού σχεδιασμού και στην επιλογή του προσωπικού που θα αποτελέσει
τον κορμό του έργου. Επιπλέον, ο project manager οφείλει να γνωρίζει τον ιδιοκτήτη
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του έργου και το χώρο, όπου πρόκειται να λάβει χώρα η κατασκευή, ώστε να
επιβεβαιώσει, ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, προκειμένου να ξεκινήσει το
έργο, καθώς επίσης πρέπει να διασφαλίσει, ότι όλοι οι προμηθευτές που εμπλέκονται
από την πρώτη φάση του έργου είναι διαθέσιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τέλος,
πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των μικρών καθημερινών λεπτομερειών, οι
οποίες είναι απαραίτητες, ώστε να υπάρξει μια συνεχής ροή στο έργο [61].

6.7.2

Μόνιμο και προσωρινό δίκτυο εφοδιασμού
Στον κατασκευαστικό κλάδο είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ ενός

μόνιμου δικτύου εφοδιασμού και ενός προσωρινού. Το μόνιμο δίκτυο χαρακτηρίζεται
από τη μακροπρόθεσμη επαναλαμβανόμενη ανταλλαγή των προϊόντων και των
υπηρεσιών μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού εταιριών. Εντούτοις, τα οφέλη από
τις προσαρμογές μιας εταιρίας στα δεδομένα

μιας δεύτερης,

με την οποία

συνεργάζεται φαίνονται ακόμα να είναι αμελητέες σε σύγκριση με άλλους κλάδους.
Το παραπάνω έχει παρατηρηθεί σε έρευνα που έλαβε χώρα στον τομέα των
κατασκευών στη Μεγάλη Βρετανία, όπου διαπιστώθηκε, ότι η πλειοψηφία των
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων δεν έδωσε την απαιτούμενη σημασία στα "συγγενικά"
στοιχεία των επιχειρηματικών συναλλαγών [60].
Στο προσωρινό δίκτυο, από την άλλη πλευρά, ο συντονισμός αποκτά
ουσιαστική σημασία. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο
απαιτούν ογκώδη αλληλεπίδραση
τροποποιήσεις

που

μεταξύ των δραστών.

αναλαμβάνονται

παρέχουν

τεράστιες

Οι

ρυθμίσεις και οι

ευκαιρίες για

κοινή

εκμάθηση. Οι από κοινού ρυθμισμένες λύσεις διευκολύνουν την εργασία για όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη στην περιοχή, όπου εξελίσσεται το έργο. Παρόλα αυτά υπάρχει
περιορισμένο όφελος από αυτήν την κοινή "εκμάθηση", αφού οι σχέσεις δεν
υφίστανται πέρα από τη "διάρκεια"του εκάστοτε έργου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός,
ότι τους εμπλεκόμενους φορείς δεν τους συνδέουν κοινά πλάνα, κοινοί στόχοι έξω
από τα στενά όρια του υπό εξέλιξη έργου [60].
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ουσία είναι να επιτευχθεί ουσιαστική αύξηση του
βαθμού εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των συνδετικών κρίκων που αποτελούν την
"αλυσίδα" ενός τεχνικού έργου,, αφού με τη χρήση "προσαρμοσμένων" προϊόντων
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και υπηρεσιών θα καταστεί εφικτό να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η καινοτομία
του συστήματος.

6.7.3

Οι μετρήσεις ως εργαλείο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου αποτελεί ο

εναρμονισμός των δράσεων υπεργολάβων, προμηθευτών, μηχανικών με πρακτικές
της κατασκευάστριας εταιρίας. Για να καταστεί όμως αυτό εφικτό, πρέπει όλοι οι
"κρίκοι" της εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και την
υλοποίηση ενός έργου να παρακολουθούνται τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια
ενός project και να

καταγράφονται οι ενέργειες και οι δράσεις τους,

που

υποδεικνύουν τη φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης τους, με απώτερο σκοπό το
βραχυπρόθεσμο εναρμονισμό και την πλήρη ταύτιση τους με ό,τι προαπαιτεί ο
ανάδοχος και επιτάσσουν οι ανάγκες του έργου. Στη φάση αυτή δεν πρέπει να
αποκλείεται το ενδεχόμενο να εντοπιστούν πρακτικές σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας,
οι οποίες να υπερέχουν αυτών που χρησιμοποιεί η κατασκευάστρια εταιρία. Στην
περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής είναι αυτός που καλείται να εναρμονιστεί με
κάποιον "υφιστάμενο συνεργάτη " του και όχι το αντίστροφο.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο εναρμονισμός όλων των μερών της εφοδιαστικής
αλυσίδας λαμβάνουν χώρα μετρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτές
που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων
μελών και πριν ξεκινήσει το έργο (μετρήσεις βελτίωσης) και αυτών που κάνουν την
εμφάνιση τους καθημερινά (μετρήσεις παρακολούθησης).
Οι μετρήσεις βελτίωσης είναι πιο πολύπλοκες και χρονοβόρες και εξετάζουν το
ενδεχόμενο δυναμικής βελτίωσης, ώστε να εντοπιστούν τρόποι εξοικονόμησης
χρημάτων [61].
Οι μετρήσεις παρακολούθησης πραγματοποιούνται στα πλαίσια της συνεχούς
συλλογής πληροφοριών, είναι απλές και τυποποιημένες και υλοποιούνται προκειμένου
να υπάρξει συστηματικός τρόπος για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι μετρήσεις αυτές έχουν χρηστική αξία, τόσο για τον εντοπισμό και την βελτίωση
μικρών καθημερινών προβλημάτων στις τρέχουσες πρακτικές, όσο και για την
απαραίτητη

στα

υψηλά

διοικητικά

κλιμάκια,

ανατροφοδότηση

(feedback)

πληροφοριών. Έχουν, όμως, ουσιαστική συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της
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αλυσίδας εφοδιασμού, μόνον όταν διέπονται από ολιστική φιλοσοφία και λαμβάνουν
χώρα σε όλα τα επίπεδα: 1. εταιρίας και έργου (ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος επιχείρησης και ανάλυση μεμονωμένου έργου αντίστοιχα), τα οποία
περικλείονται στο στρατηγικό σχεδίασμά και 2. προμηθευτών, υπεργολάβων και
ειδικών συνεργατών, τα οποία αφορούν στη διοίκηση λειτουργιών. Οι παραπάνω
μετρήσεις μπορεί να είναι είτε καθημερινές (σε επίπεδο εσωτερικής ροής εργασίας),
ώστε να εντοπίζονται μικρές, αλλά ουσιαστικές ελλείψεις, είτε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες
σε υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, ώστε να ελεγχθεί εάν και κατά πόσον βρίσκεται η
επιχείρηση εντός στόχων [61].
Βασικά λάθη που έχουν εντοπιστεί σε παραδοσιακές μετρήσεις είναι τα εξής:
1)

Μη

απομόνωση

κατηγοριών

κόστους,

τα

οποία

δεν

προσδίδουν

καμία

προστιθέμενη αξία και 2) υπερτονισμός μη οικονομικών, άχρηστων υπό μία έννοια
δεικτών {π.χ. τιμή αγοράς δομικού υλικού, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
αγοράς.

Δηλαδή,

χαμηλή

τιμή

οδηγεί

σε

μεγάλες

παραγγελίες,

ώστε

να

ελαχιστοποιηθεί η τιμή ανά μονάδα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα
κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης (κρυφά κόστη), τα οποία τελικά καθιστούν
λανθασμένη την επιλογή της μεγάλης παραγγελίας) [61].
Συμπερασματικά μπορεί να πει κανείς, ότι με τη σωστή και ορθολογική χρήση
δεικτών που θα προκύψουν από μετρήσεις παρακολούθησης και βελτίωσης είναι
δυνατόν να εναρμονιστούν οι τρόποι σκέψης και δράσης όλων των κρίκων της
αλυσίδας, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αποτελεσματικότητας της
εκάστοτε εφοδιαστικής αλυσίδας.
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7° : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαδρομή των τελευταίων ετών έδειξε, ότι η

Ελλάδα έχει και τις

προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να καθιερωθεί ως ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη στον
χώρο των κατασκευών, θέτοντας υποψηφιότητα για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις
στο μέλλον. Γεγονός που θα διαχυθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας
της χώρας και θα εξασφαλίσει σταθερότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο
αυτό, το στοίχημα των Ελλήνων κατασκευαστών, λαμβάνει τη μορφή εθνικού
στοιχήματος, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί. Ο κατασκευαστικός
κλάδος της χώρας μέσω μιας πορείας σε δύσκολα και απαιτητικά έργα, με το
ζητούμενο πλέον να θεωρείται, όχι απλά η ανάληψη του management των μεγάλων
έργων, αλλά η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στις εκτός των συνόρων μας αγορές,
απεκόμισε

πλήθος

νέων

εμπειριών,

πρόσθετη

τεχνογνωσία

και

σημαντική

χρηματοπιστωτική ικανότητα. Οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες απέδειξαν, πέρα από την
επάρκεια τους στο κατασκευαστικό τομέα, ότι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν
την ευθύνη της λειτουργίας του έργου. Η τεράστια ενίσχυση του κατασκευαστικού
δυναμικού

(όγκος

εταιρειών,

τεχνογνωσία,

δυνατότητα

management

έργων,

ανθρώπινο δυναμικό κ.λ.π.) τεκμηριώνεται, τόσο από την επιτυχή περαίωση των
έργων, όσο και από την επιτυχή διεκδίκηση έργων, για τα οποία εκδήλωσαν
σημαντικό ενδιαφέρον και ξένες επιχειρήσεις [12]. Ο κλάδος των κατασκευών,
ωστόσο, έχει ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ενώ παράλληλα έχει να
διανύσει ακόμη αρκετό δρόμο ανάπτυξης και μετά τις ημερομηνίες-«ορόσημο», όπως
αυτές του 2004 που σηματοδοτοτεί το τέλος των Ολυμπιακών Έργων και του 2008,
οπότε ολοκληρώνεται το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Αναφορικά με την έννοια της ποιότητας αν και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κατασκευαστικών εταιριών, είναι προφανές πως
υπάρχει σύγχυση στο μεσαίο και ανώτερο management των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων όσον αφορά στα κρίσιμα χαρακτηριστικά της ποιότητας των έργων.
Είναι χαρακτηριστικό πως η αξιολόγηση της παραγωγικότητας γίνεται με βάση το
κόστος παραγωγής και το χρόνο παράδοσης των έργων, ενώ ιδιαίτερα μικρή
βαρύτητα δίνεται στο ποσοστό των ελαττωματικών, κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό
με μια εταιρία που έχει σαν βασικό ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό την ποιότητα.
Αποτυπώνοντας κανείς τη σημερινή πραγματικότητα, μπορεί μεν να διακρίνει την
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αλλαγή της νοοτροπίας της αγοράς σε θέματα που αφορούν την ποιότητα, αλλά η
αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών επιβεβαιώνει, ότι οι μισές τεχνικές εταιρίες, ίσως
και περισσότερες, δεν διαθέτουν σαφώς καθορισμένη και τεκμηριωμένη έγγραφη
πολιτική ποιότητας. Με δεδομένη την ουσιαστικότατη σημασία αυτού του στοιχείου
είναι φανερό, ότι οι διοικήσεις των εταιριών πρέπει να εργαστούν συστηματικά για
την ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής, τα βασικά στοιχεία της οποίας θα προκύψουν
από τις απαιτήσεις της αγοράς, τις συνθήκες του ανταγωνισμού και τις λειτουργικές
δομές των επιχειρήσεων. Η δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή της ανώτατης
διοίκησης στις συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
επιτυχίας, όπως επίσης και η σαφής και πλήρης ενημέρωση όλου του προσωπικού.
Επιπλέον, σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ορθολογικά δομημένου και
λειτουργικού συστήματος ελέγχου ποιότητας, εμφανίζεται ελλιπής ενημέρωση των
στελεχών και του προσωπικού σχετικά με την έννοια της ποιότητας και των
σύγχρονων συστημάτων ελέγχου ποιότητας, δεν υπάρχει συστηματική εκπαίδευση
σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, ο ποιοτικός έλεγχος δεν είναι συστηματικός, η επιλογή
των προμηθευτών γίνεται με βασικό κριτήριο την τιμή, και επιπρόσθετα, ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό των εταιριών δεν έχει στην οργανωτική του δομή αυτόνομο τμήμα
ποιότητας. Το μόνο θετικό στοιχείο που εμφανίζεται είναι η δυνατότητα που δίνεται
στο προσωπικό όλων των επιπέδων να κάνει προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας
καθώς και η χρήση περισσοτέρων του ενός προμηθευτών για την προμήθεια ενός
συγκεκριμένου υλικού.
Αναφορικά με τα Δημόσια Έργα ως πρώτη και βασική προϋπόθεση για την
εξασφάλιση της καλής ποιότητας είναι πρώτον ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος
κατά, ώστε να είναι βεβαιωμένη η σωστή οργανωτική του δομή και η τήρηση από
αυτόν των αναγκαίων διαδικασιών. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι όταν μία
τεχνική εταιρία διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας αυξάνεται η συνέπεια στην
παραγωγή, καθώς ένα καλό σύστημα ποιότητας μιας εταιρίας έχει ήδη αντιληφθεί
ποιες είναι οι προδιαγραφές και ορίζει τις διαδικασίες που θα ικανοποιήσουν τις
προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, αρκεί βέβαια τα συστήματα ποιότητας να είναι
πραγματικά διαχειριστικά εργαλεία και να μην υπάρχουν απλά για λόγους marketing.
Άλλη προϋπόθεση είναι οι τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου να είναι οργανωμένες
περισσότερο σε επιτελική κατεύθυνση υψηλού επιπέδου, η δε διεξαγωγή των
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ελέγχων

από

δειγματοληπτική

τις

αρμόδιες

και

υπηρεσίες

επομένως

να

λιγότερο

είναι

περισσότερο

γραφειοκρατική.

εποπτική

Τέλος,

και

θεωρείται

εποικοδομητική και η θεσμική κατοχύρωση και αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου που
έχει ο εξωτερικός ανεξάρτητος ελεγκτής ποιότητας, όπως έχει καθιερωθεί σε άλλες
χώρες και αφορά όχι μόνο την κατασκευή αλλά τη συνέχεια και την παρακολούθηση
της συντήρησης και

αντοχής των

έργων

(αυτοκινητοδρόμων,

γεφυρών

και

σηράγγων, αεροδρομίων, ποιότητας ατμόσφαιρας, αποβλήτων κ.λπ.). Ας σημειωθεί
ότι τις υπηρεσίες του ανεξάρτητου επιθεωρητού χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο
και οι τράπεζες που χρηματοδοτούν μεγάλα έργα ή και ασφαλιστικές εταιρείες που
τυχόν τα ασφαλίζουν [22].
Είναι αλήθεια, πάντως, ότι τα τελευταία χρόνια προχωρούν ταχύρυθμα
αλλαγές στον Δημόσιο τομέα, σε μερικούς κλάδους ή Οργανισμούς περισσότερο από
άλλους, ειδικότερα δε στον τομέα των Δημοσίων Έργων και αναθέσεων θα μπορούσε
να πει κανείς ότι λόγω ιδίως των απαιτήσεων και ελέγχων της Ε.Ε. που παρέχει
μεγάλο μέρος των χρημάτων, η εικόνα έχει αντιστραφεί και έχουν γίνει σημαντικά
βήματα, όπως ο ΕΣΠΕΛ για τη συνολική παρακολούθηση των έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η
πρόσληψη εσωτερικών ή εξωτερικών συμβούλων στα διάφορα μεγάλα έργα όπως το
αεροδρόμιο των Σπάτων, η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και το Ολυμπιακό χωριό και η
καθιέρωση των Ο.Π.Ε. (Οίκοι Ποιοτικού Ελέγχου) στα μεγάλα οδικά δίκτυα Π.Α.Θ.Ε.
και ΕΓΝΑΤΙΑ.
Όσον αφορά

στο

επιχειρηματικό λογισμικό,

μετά

από το

κύμα

των

συγχωνεύσεων και τη διεθνοποίηση της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, οι αλλαγές
στην ελληνική επιχείρηση έχουν αρχίσει να διαφαίνονται και προς την κατεύθυνση
αυτή που καλείται να πλαισιώσει το καινούριο καθεστώς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
συνειδητοποιούν

πλέον,

ότι

η

εφαρμογή

των

σύγχρονων

πληροφοριακών

συστημάτων ERP, σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών τους
δραστηριοτήτων και την υιοθέτηση πιο ευέλικτων οργανωτικών δομών, αποτελεί
πλέον αναγκαία προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο σύγχρονο
σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα στον κλάδο των κατασκευών τα συστήματα αυτά καλούνται
να επιλύσουν μια σειρά από προβλήματα όπως
■

την αδυναμία παρακολούθησης του συνόλου των παραμέτρων κάθε έργου,

- 187-

Διπλωματική εργασία με θέμα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ'
Δ.Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

■

την υπερβολική γραφειοκρατία,

■

τις δυσκολίες στην επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ εργοταξίου και έδρας,

■

τη δυνατότητα παρακολούθησης κάθε έργου και των δραστηριοτήτων ,

■

τη

δυνατότητα

παρακολούθησης

του

κόστους

κάθε

έργου

και

των

δραστηριοτήτων,
■

τη δυνατότητα παρακολούθησης των υπεργολαβιών και των συμβάσεων,

■

την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος και της κερδοφορίας ,

■

την παρακολούθηση των επιμετρήσεων,

■

την εκμηδένιση των γεωγραφικών αποστάσεων,

■

την αποδέσμευση του χρήστη από τη συνεχή αυτοπρόσωπη παρουσία στο έργο.
Αναφορικά

με

την

εφαρμοζόμενη

περιβαλλοντική

πολιτική

στον

κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα μας το σημαντικότερο βήμα που έχει γίνει είναι η
από τη νομοθεσία επιβαλλόμενη υποχρέωση των τεχνικών εταιριών για την εκτέλεση
περιβαλλοντικών μελετών μαζί με το σύνολο των μελετών τους. Η αναγκαιότητα
αυτών των μελετών εξαρτάται από το μέγεθος των εταιριών και την κλίμακα των
έργων που αυτές αναλαμβάνουν. Έτσι, όλες σχεδόν οι μελέτες συνοδεύονται
υποχρεωτικά από

μια

περιβαλλοντική

μελέτη.

Αυτό έχει ως επακόλουθο οι

περισσότερες επιχειρήσεις να κρίνουν άσκοπη και φυσικά αντιοικονομική την ένταξη
τους σε ένα σώμα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14000 ή το EMAS και
αυτό διότι δεν έχουν τίποτα περισσότερο να τους προσφέρουν, αφού η μέριμνα τους
για περιβαλλοντική προστασία και η ανάλογη συμπεριφορά τους, ρυθμίζεται από την
επίσημη νομοθεσία του κράτους και είναι υποχρεωτική. Η κατάσταση αυτή επικρατεί
σε γενικές γραμμές και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επίσης δεν
παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για πιστοποίηση στα πρότυπα ενός ΣΠΔ.
Ένα άλλο θέμα που έχει θίγει και άπτεται της περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει
να κάνει με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην κατεύθυνση της
αειφορίας. Η 21475/4707 Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι αυτή που προωθεί την
εφαρμογή μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Στην Κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση κυριαρχούν ρυθμίσεις που υπαγορεύονται από
την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις των κτιρίων
και, εν γένει, της δόμησης σε αυτό, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών του
διοξειδίου του άνθρακα. Προωθούν καθοριστικά και με συγκεκριμένα μέτρα την
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οικολογική δόμηση, μέσω του βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού και της
χρήσης των καθαρών τεχνολογιών δόμησης, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση
των φυσικών πόρων (ενέργειας και νερού), αλλά και στην ανακύκλωση των οικιακών
απορριμμάτων, στην εξασφάλιση τόσο θερμικής άνεσης στα κτίρια όλο το χρόνο, όσο
και υγιεινής και ποιότητας του εσωτερικού αέρα και γενικά την αντίληψη των
αειφόρων κτιρίων και οικιστικών συνόλων [47]. Οι νέες ρυθμίσεις της Πολιτείας
επιχειρούν πλέον μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της παραγωγής του
κτιστού περιβάλλοντος. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, πολεοδομία, αρχιτεκτονική και
ενέργεια γίνονται όροι αλληλένδετοι. Η παράμετρος «ενέργεια» λειτουργεί ως
συστατικό βάσης για το σχεδίασμά κάθε κτιρίου και ως εκ τούτου η μελέτη της
τοπογραφίας κάθε τοποθεσίας γίνεται

απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή

αξιοποίησή της. Όλα τα στάδια σχεδιασμού αποκτούν άλλη διάσταση, καθώς
φωτίζονται διαφορετικά από την παράμετρο «ενέργεια» [47].
Όσον αφορά, τέλος, στις διαδικασίες logistics και στο πόσο αυτές έχουν
καταφέρει να διεισδύσουν στην καθημερινότητα των κατασκευαστικών σχημάτων τα
νούμερα είναι απογοητευτικά. Ένα ποσοστό μικρότερο του 3% διαθέτει σήμερα
τμήμα Logistics στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, και αυτό χωρίς να αναφέρεται
η δομή του, δηλαδή η αυτονομία του, οι λειτουργίες που περιλαμβάνει κ.λπ. Γίνεται
φανερή, λοιπόν, η απουσία αυτού του τμήματος από το οργανόγραμμα της ελληνικής
επιχείρησης, όταν τα Logistics ήδη από τη δεκαετία του '80 έχουν καταστεί κύριο
πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων σε Αμερική και Ευρώπη. Μόνο κάποιες
μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούν οργανωτικές μεταβολές και
δημιουργούν ολοκληρωμένες διαδικασίες Logistics, ενώ αντίθετα η συντριπτική
πλειοψηφία των μικρομεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων παρουσιάζει απελπιστική
εικόνα. Σχετικά με τα τμήματα που συνθέτουν την Αλυσίδα logistics στον εγχώριο
επιχειρηματικό κόσμο, ως βασικά τμήματα

λογίζονται το τμήμα προμηθειών, η

αποθήκη και το τμήμα διανομής. Ο συντονισμός παραγωγής, το τμήμα παραγγελιών,
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το τμήμα παραγωγής, το τμήμα διαχείρισης
αποθεμάτων, το λογιστήριο και το τμήμα πωλήσεων, στο μυαλό του μέσου Έλληνα
στελέχους επιχείρησης συνδέονται σε μικρότερο βαθμό με διαδικασίες Logistics.
Συμπερασματικά,

λοιπόν,

και

έχοντας μια

εποπτική

εικόνα

όλων των

"εργαλείων ποιότητας” του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου, μπορεί να πει κανείς,
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ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα στον τεχνικό κόσμο
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας, προκειμένου οι κατασκευαστικές
εταιρίες

στο

σύνολο

τους

να

γίνουν

περισσότερο

ανταγωνιστικές

και

να

αντεπεξέλθουν στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, οι οποίες τείνουν από την πλευρά τους
να γίνουν καθημερινότητα.
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